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ถ้อยแถลงการจัดทำาหนังสือ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 
จำานวน 20 แห่ง เป็นท่ีรู้จักกันในนาม “PULINET” ข่ายงานน้ีได้ดำาเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมาต่อเน่ืองยาวนานถึง 30 ปี และยังดำาเนินต่อไป
เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงรอบด้านอย่างไม่หยุดย้ัง เพ่ือเป็นส่วนสำาคัญ
ในการรว่มพัฒนามหาวทิยาลยัตน้สงักดัใหด้ำาเนนิตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายสำาคัญที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของประเทศ ทีมุ่ง่ประโยชนใ์หป้ระชาคมของมหาวทิยาลยั และ
ประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยรอบของแต่ละแหง่ได้รบับรกิารหอ้งสมดุทีม่คีณุภาพ 
และมีความพึงพอใจมากที่สุด

หนังสือ “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน” เล่มนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและแสดงถึง
ความกา้วหนา้ในการดำาเนินงานท่ีข่ายงานได้ดำาเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมาต่อเน่ืองยาวนานถึง 
30 ปี มีผลงานท่ีร่วมคิดร่วมสร้างครอบคลุมภารกิจท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังของงานห้องสมุด ท้ังด้านบริการ 
ด้านวารสาร ด้านข้อมูลท้องถ่ินทีมี่ความสำาคัญอันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ภูมิวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินตามพ้ืนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของข่ายงาน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำางานต่างๆ ร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้
คุ้มค่าและบังเกิดผลสูงสุด รวมทั้งริเริ่มการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุดร่วมกัน 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพบริการที่เป็นเลิศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และจะยืนหยัดดำาเนินงานต่อไป  

ในนามคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานทุกคณะของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของห้องสมุด
สมาชิกข่ายงานทุกแห่ง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของห้องสมุด และให้ความสำาคัญของ
การดำาเนินงานความร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุของขา่ยงาน PULINET มาโดยตลอดตัง้แตก่ารกอ่ตัง้ขา่ยงาน
ถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต ถือเป็นกำาลังใจที่มีคุณค่ายิ่งแก่ “ชาว PULINET” ทั้งปวงที่จะทุ่มเท
กำาลังความคิด กำาลังกาย กำาลังใจ สร้างสรรค์งานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นที่พึ่งพาของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป

ขอขอบพระคุณอดีตผู้อำานวยการห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน และ “ชาว PULINET” ทุกรุ่น ทุกท่าน
ตั้งแต่การก่อตัง้เม่ือกว่า 30 ปทีีแ่ลว้มา จนถงึปจัจุบนั ทีไ่ดส้ัง่สมข้อมลู ความรูแ้ละประสบการณก์ารทำางาน
เพ่ือส่วนรวมและถ่ายทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำาให้ข่ายงานมีความเข้มแข็งก้าวสู่ทศวรรษท่ี 4 อย่างม่ันคงต่อไป

นางสาววรารักษ์    พัฒนเกียรติพงศ์

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ก่อร่าง สร้างข่ายงานก่อร่าง สร้างข่ายงาน



ก่อร่างสร้างข่ายงาน 9

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือท่ีเรียกขานกันในนาม PULINET ซ่ึงย่อมาจาก 
Provincial University Library Network เป็นข่ายงานห้องสมุดที่มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เปน็ทีรู่จ้กัและเปน็ทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศของประเทศไทย

ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค หรอื PULINET กอ่กำาเนดิมาจากความตอ้งการ
แกไ้ขปญัหาขอ้จำากดัดา้นทรพัยากรของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในสว่นภมูภิาค โดยใชว้ธิกีารทำางาน
ร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุด

ก่อร่าง สร้างข่ายงาน 1

ประมาณปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต 
ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี และศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ
สำานักหอสมุด มีแนวคิดท่ีจะทำาให้ห้องสมุดเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย จะต้องสอดคล้องกับความเป็น
มหาวิทยาลัยที ่ภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Universal กล่าวคือมีความกว้างขวางในเชิงทรัพยากร
สารสนเทศและครอบคลุมสรรพวิทยาการต่างๆ ทุกด้าน สารสนเทศที่มีไว้ให้บริการต้องทันสมัย
ทันต่อความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งคนในมหาวิทยาลัยและ
คนนอกมหาวิทยาลัย 



3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน10

การพัฒนาห้องสมุดและโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้นประสบปัญหาที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เมื่อครั้งที่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
โรงเรยีนแพทยใ์นสว่นภมูภิาคแหง่แรกในประเทศไทยนัน้ ไมเ่คยมคีณะแพทยศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั
ที่ใดเลยที่อยู่นอกกรุงเทพมหานคร ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้เร่ืองต่างๆ เองในหลายประเด็น ประกอบกับ
หนว่ยงานส่วนกลางทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดับมหาวทิยาลยั ทบวงมหาวทิยาลยั และสำานกังบประมาณ 
กระทรวงการคลัง ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำาให้ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆ ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งนี้มีความยากลำาบากในการ
บริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ตั้งโรงเรียนแพทย์
มาก่อน ไม่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ที่ตั ้งโรงเรียนแพทย์ตามมาอีกหลายแห่งใน
ส่วนภูมิภาคต้องประสบกับปัญหาและมีสภาพของความไม่พร้อมต่างๆ เหมือนที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เคยประสบและเป็นบทเรียนอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาแล้ว จึงนำาแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันไปบอกเล่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้
นิยมใช้คำาว่า Knowledge Management หรือ KM นับเป็นการก่อเกิดการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ในการที่จะให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

กรณีของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคก็เช่นเดียวกันกับกรณีตัวอย่างที่เกิด
กับการต้ังคณะแพทยศาสตร์ เม่ือมีการประสานความร่วมมือกันทำาให้เกิดเครือข่ายท่ีเรียนรู้ส่ิงท่ีตอ้งการ
จะพฒันารว่มกนั แตโ่รงเรยีนแพทย ์ในกรงุเทพมหานครไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืโรงเรยีนแพทยต์ัง้ใหม่
อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี ซึ่งต่างกันกับกรณีของห้องสมุด เมื่อศาสตราจารย ์
นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น้ัน เป็นระยะ
ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศเริม่เขา้มาในประเทศไทยและมกีารนำาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นหนว่ยงานตา่งๆ 
ห้องสมุดแต่เดิมมุ่งเน้นให้บริการสำาหรับบุคลากรภายในเท่านั้น แต่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้นเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่ามาก ควรจะเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้ได้ด้วย จึงมีนโยบาย
การให้บริการกับบุคคลภายนอก และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกได้ ซึ่งได้รับ
ผลดีในระดับหนึ่ง ประกอบกับแนวคิดที่จะให้มีความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง
ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนางานห้องสมุดได้อย่างเข้มแข็ง หากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำาเนินการไปโดยลำาพังแล้ว อาจประสบผลสำาเร็จได้ยาก เนื่องจากเป็น
ห้องสมุดในส่วนภูมิภาค มีข้อจำากัดทั้งทรัพยากร บุคลากร แตกต่างกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมมากกว่า
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แต่แรกเร่ิมมีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคท่ีมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายร่วมกันมี 3 แห่งคือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แม้ว่าจะมี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมมาในภายหลัง แต่มหาวิทยาลัยทั้งสามก็ยังทำาหน้าที่เป็นหลัก และมี
การนำาเสนอในที่ประชุมอธิการบดีส่วนภูมิภาค และได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะมีความ
ร่วมมือกันระหว่างสามมหาวิทยาลัย แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยที่การทำางานความ
ร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดนี้จะต้องทำางานเชิงรุก เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและมี
ประสทิธิภาพมากกวา่ทีเ่คยปฏบิติักนัมาแต่เดิมในความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษา
ซ่ึงรวมหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค เมือ่ศาสตราจารย ์นายแพทย์
อาวุธ ศรีศุกรี ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 1 ปี ก็ได้ไป
ดำารงตำาแหนง่อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พรอ้มกบัดำารงตำาแหนง่ประธานทีป่ระชมุอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ให้การสนับสนุนโครงการท่ีจะนำาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพงานในหอ้งสมดุ พรอ้มกบัเชญิชวนหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นกลางไดเ้ข้ารว่มข่ายงาน 
แต่ ได้รับผลตอบรับค่อนข้างน้อย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นลักษณะของการให้บริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครแตกต่างกับมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ซึ่งนักศึกษาต่างจังหวัดมี
ความจำาเป็นต้องใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งพักพิงและแหล่งศึกษาหาความรู้ ด้วยเหตุท่ีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีแนวคิดในการร่วมมือสร้างเครือข่าย ประกอบกับเป็น
มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและมีความพร้อมมากกว่า ทำาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาท
เป็นหลักในการขับเคลื ่อนโครงการความร่วมมือนี้ ความร่วมมือในระยะเริ่มแรกนั้น ยังไม่มี
การจดัสรรงบประมาณ กองทนุ หรอืระเบยีบปฏบิตั ิแตอ่ยา่งใด แตเ่ปน็ความรว่มมอืกนัในลกัษณะ
การแบ่งปันเกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลังมากพอท่ีจะทำาให้เกิดการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งที่จะช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาค 

เมื่อได้แนวทางการพัฒนาข่ายงานแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นได้ยังดำารงตำาแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (ทปอภ.) อีกด้วย ได้ให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซ่ึงมีอาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ เป็นผู้อำานวยการ จัดทำาโครงการเพื่อนำาเสนอต่อท่ี
ประชมุอธิการบดมีหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค ในการประชมุครัง้ที ่2/2528 เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม พ.ศ.
2528 จึงได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และมีมติให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจัดทำาโครงการความ
ร่วมมือที่เหมาะสม มุ่งเน้นในด้านการประหยัดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในขณะนัน้ และเพือ่ใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมคีวามคลอ่งตวั
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์  เตชะดำารงสิน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานงานเพ่ือหารือการทำาความร่วมมือ
กบัผูบ้รหิารหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 5 แหง่ ประกอบดว้ย ผูอ้ำานวย
การสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำานวยการกอง
หอ้งสมดุ สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม ่โจ ้ผูอ้ำานวยการสำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ผูอ้ำานวย
การหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และหัวหน้าแผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์โดยในระยะแรกใชช้ือ่ โครงการ
ความรว่มมอืทางวชิาการของมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค มอีาจารย์
จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานคนแรก สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ริเร่ิมนำาแนวคิดเก่ียวกับบริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
ร่วมกัน (Reciprocal borrowing) ขึ้นเพื่อให้มีการใช้หนังสือ
ร่วมกันระหว่างห้องสมุด แรงบันดาลใจที่นำาเรื่องการยืมหนังสือ
ระหว่างห้องสมุดมาเป็นประเด็นแรกๆ ของข่ายงานห้องสมุด 
เกิดขึ้นเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดไ้ปสอนทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ได้เดินดูหนังสอืทีห่อ้งสมดุ แตว่า่พบหนงัสอืท่ีตอ้งการจำานวนมาก
ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันมีค่านั้นยังอยู่ในห้องหนังสือที่ไม่ได้
นำาออกให้บริการเนื่องจากยังไม่ผ่านการจัดหมู่และทำารายการ

และอีกครั้งหนึ่งคือ เมื่อครั้งท่ีศาสตราจารย์ นายแพทย์
กระแส ชนะวงศ์ ไดร้บัเชิญไปเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษและเป็น
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ห้องสมุดมี
หนังสือเล่มเดียวกันกับในห้องสมุดต่างประเทศ แม้ว่าจะมี
ขอ้จำากดัด้านการเงนิและงบประมาณ แตก่ารจดัซือ้หนงัสอืตำารา
ต่างประเทศที่มีราคาแพงนั้นบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นท่ีจะให้ผู้ใช้
บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
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อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และนางวาสนา ป้องพาล 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย  โดยทุนสนับสนุนจาก IDP 

ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2529

เมื่ออาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด ได้รับ
ทุนจาก IDP ไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 
2 กุมภาพันธ์–3 มีนาคม พ.ศ.2529 แล้ว ได้เกิดแนวคิดในการสร้าง
เครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคทีช่ดัเจนมากขึน้ โดยมุง่หวงัจะ
ใหม้กีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาเปน็เครือ่งมอืในการเช่ือมโยงการทำางาน
ของขา่ยงาน และเหน็ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท้ังด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนทัศนคติในการทำางาน และเพ่ิมทักษะ
เสริมสร้างความพรอ้มในการทีจ่ะจัดทำารายการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นระบบฐานขอ้มลู และตอ้งจดัหา
เคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบเครือข่ายท่ีจะเช่ือมโยงห้องสมุดแต่ละแห่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอันจะนำาไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไปในอนาคต

ตอ่มาในคราวการประชมุเมือ่วนัที ่9-12 มนีาคม พ.ศ.2529 ณ สำานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านท่ี ได้รับเชิญไปให้ความรู้และคำาปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน 
เตชะมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ 
ไม่หน่ายกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี 
สืบสนธิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการนำาประเด็นกรณีตัวอย่างมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างข่ายงาน คือข่ายงานห้องสมุดในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นการ
รวมตัวกันของห้องสมุด 9 แห่ง ได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล OCLC จนเป็นฐานข้อมูล
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บรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประชุมได้พิจารณาให้ใช้ชื่อข่ายงานว่า โครงการจัดตั้งข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูล
ร่วมกันเพื่อลดการทำางานซ้ำาซ้อน ลดปัญหาสถานท่ีจัดเก็บและบุคลากรท่ีมีจำานวนจำากัด และ
สามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัไดโ้ดยการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศระบบคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเชือ่มโยง
เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ หลังจากนั้นในวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2529 ได้มีการประชุม
เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการจัดการ นโยบาย การวางแผนการดำาเนินงานด้านต่างๆ 
และวางแนวทางการทำางานของกลุ่มย่อย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน 
เตชะมณี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกรรณิการ์ มหาวัจน์ จากห้องสมุด
องค์การ ESCAP และนายอภิสิทธิ์ จริตซื่อ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นวิทยากรให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

นบัตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน พ.ศ.2529 เปน็ต้นมา  โครงการจดัตัง้ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมิภาค* ได้ขับเคลื่อนดำาเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการพัฒนาห้องสมุด การบริการ และ
การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม

3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสารนิเทศให้รวดเร็วและทันสมัย

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง (Delivery system) ทรัพยากรสารนิเทศให้มีประสิทธิภาพ

6. เพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ สำาหรับนำามาใช้ในข่ายงาน

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ดำาเนินการวางแผนเป็น
ระยะเวลาในการดำาเนินการรวม 4 ระยะ ได้แก่

* เปลี่ยนชื่อเป็น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ระยะที ่1 วางแผนการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศรว่มกนัและแลกเปลีย่นรายชือ่ทรพัยากร
สารสนเทศทีแ่ตล่ะหอ้งสมดุไดจ้ดัหาเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และมกีารกำาหนดมาตรฐานการวเิคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสร้างฐานข้อมูลในลักษณะ Union Catalog (ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังแผน
ของระยะที่ 2) ร่วมกัน

ระยะที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลในลักษณะ Union Catalog ร่วมกัน ในระยะนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในระบบออนไลน์ระหว่างห้องสมุดที่เป็นที่ตั้งกลางของฐานข้อมูล 
เพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันในรูปแบบออนไลน์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
และระหว่างมหาวิทยาลัย

ระยะที่ 3 การให้บริการในรูปแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย

ระยะที่ 4 การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำาเนินการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี

แม้ว่าจะขาดงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ดำาเนินการในระยะแรก จุดเด่นของโครงการนี้คือการทำางานเชิงรุก 
มกีารทำางานร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เป็นความร่วมมือกันด้วยความจริงใจ ปราศจากการแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่น มุ่งยึดถือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลักโดยไม่รองบประมาณ เมื่อเกิดผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ทำาให้หน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปและมีอำานาจในการอนุมัติงบประมาณตลอดจน
รัฐบาลได้เข้าใจและเห็นความสำาคัญ ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินงานต่อไป
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ประมวลภาพบรรยากาศในการประชุมเมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม พ.ศ.2529

ณ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในระหว่างช่วงเวลานี้ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก
ของโครงการจัดต้ังข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้พยายามนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีการนำาโปรแกรม CDS/ISIS และโปรแกรม Dbase II มาใช้
ในการสร้างฐานข้อมูล สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การสร้างฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมแรกที่ได้นำามาใช้ในภารกิจนี้คือ โปรแกรม CDS/ISIS เพื่อ
ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย นอกจากนั้น ยังได้รับบริจาคโปรแกรม
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิURICA จาก IDP ประเทศออสเตรเลยี ทัง้นี ้ในชว่งเวลาดงักลา่วทางสำานกั
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงรับโปรแกรมที่ได้รับบริจาคมา
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่วางแผนไว้ก่อน

รัฐบาลออสเตรเลียโดยหน่วยงาน AIDAB (Australian International Development 
Assistant Bureau) หรือ AusAID (Australian Agency for International Development)  
เปน็หน่วยงานทีไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุประเทศทีก่ำาลงัพฒันาในดา้นตา่งๆ สำาหรบัดา้น
การพัฒนาห้องสมุด AusAID ได้มอบหมายให้ International Development Program of 
Australian Universities and Colleges Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานลักษณะบริษัทเข้ามาร่วม
วางแผนและให้ความช่วยเหลือ โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2526 ถึงปี พ.ศ.2539 IDP ได้ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนห้องสมุดสมาชิกข่ายงานหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริจาควัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทุนสำาหรับผู้บริหารและบุคลากร
ห้องสมุดไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ตลอดจนการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาช่วยให้คำาปรึกษาและปฏิบัติงาน 
โดยมี Mr. William Linklater ผู้อำานวยการห้องสมุดของ Swinburne Institute of Technology 
ซ่ึงเป็นผู้แทนของ IDP ในขณะน้ันเป็นผู้ให้คำาแนะนำาและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนต่างๆ นับได้ว่า ในระยะแรกน้ัน IDP มีส่วนในการผลักดันการสร้างข่ายงานท่ีมีประสิทธิภาพ
นี้เป็นอย่างมาก
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มุ่งมั่น สานฝันมุ่งมั่น สานฝัน
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นับแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีโครงสร้างการบริหารข่ายงานที่ชัดเจน มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานชุดต่างๆ เมื่ออาจารย์ 
ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร มาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้สานต่องานในฐานะคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร

อาจกล่าวได้ว่า ความเข้มแข็งของ
ข่ายงานที่ทำาให้การพัฒนาข่ายงานไปสูค่วาม
สำาเร็จน้ัน เกิดจากการสืบสานหลักการและ
ความมุง่หวงัโดยประธานและสมาชกิทีท่ำางาน
ร่วมกันอย่างจริงจังด้วยความจริงใจ และ
บุคลากรของหนว่ยงานทีเ่ขม้แขง็ ในระยะแรก
เริ่มนั้น สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มอบหมายให้อาจารย์กรกมล รามบุตร 
ทำาหน้าที่เลขานุการ และได้มอบหมายให้
อาจารย์กรรณิการ์ ลินพิศาล ทำาหน้าที่
เลขานุการในเวลาต่อมา

อาจารย์กรกมล รามบุตร อาจารย์กรรณิการ์ ลินพิศาล

มุ่งมั่น สานฝัน 2
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โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ.2529 เปน็ต้นมา หอ้งสมดุสมาชิกข่ายงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
ได้นำาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และเริ่มมีแผนที่จะจัดทำาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2533 โดยคณะกรรมการอำานวยการ ได้มอบหมายให้คณะทำางานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน ซ่ึงขณะน้ันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
ศูนยค์อมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เปน็หวัหนา้คณะทำางาน ทำาหนา้ทีศ่กึษาและเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสมแก่สมาชิกข่ายงาน ได้มีการพิจารณาร่วมกัน จนกระทั่งข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เสนอ “โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค” ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2534 
เพ่ือของบประมาณจากรฐับาลในการพฒันาหอ้งสมดุสมาชกิทกุแหง่ใหม้ ี“ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
และการพัฒนาบุคลากร” สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล สืบค้นและ
เข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดอื่นในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
อำานวยการของข่ายงานฯ ได้มอบหมายให้คณะทำางานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในขณะน้ัน เป็นหัวหน้าคณะทำางาน เป็นผู้ศึกษาและเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมสำาหรับห้องสมุด
สมาชิกข่ายงานฯ

นับแต่ปี พ.ศ. 2533 คณะทำางานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้พิจารณารูปแบบระบบเครือข่าย
ห้องสมุดที่เป็นไปได้ภายในอาคารห้องสมุดและภายในมหาวิทยาลัย ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ควรเป็น
ระบบบรูณาการ (Integrated system) โดยมงีานหลกั 4 อยา่ง คอื งานพฒันาทรพัยากรสารนเิทศ 
งานวเิคราะหท์รพัยากร งานยมื-คืน งานวารสาร และงานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ควรเริม่ดว้ยงานวเิคราะห์
ทรัพยากร เพื่อสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม และศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
อปุกรณ ์โปรแกรม งบประมาณ บคุลากร และอืน่ๆ โดยคำานงึถงึความสามารถในการตดิตอ่สือ่สาร
ข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย และ ในปี 
พ.ศ.2534 คณะกรรมการอำานวยการ มมีตเิหน็ชอบรปูแบบระบบเครอืขา่ยหอ้งสมดุภายในอาคาร
ห้องสมุดและภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 2 รูปแบบให้ห้องสมุดสมาชิกเลือกใช้ และได้ขอให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำางานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
เปน็ทีป่รึกษาของขา่ยงานฯ จดัทำา รา่งโครงการพฒันาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์อ้งสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค จนกระท่ังในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2534 คณะกรรมการอำานวยการ พิจารณาโครงการ
พฒันาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรฯ์ โดย ศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม วฒันชัย อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และนายไพรัช ตระการศิรินนท์ เจ้าหน้าท่ีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าฟังสรุป 
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และให้คำาปรึกษาเก่ียวกับแหล่งทุนและวิธีการของบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงโครงการ โดยเน้น
ถงึความมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และเปน็สากลทีส่ามารถตดิตอ่เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูในประเทศ
และต่างประเทศทั่วโลก

ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ได้มีการดำาเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันท่ี 3-4 
กรกฎาคม พ.ศ.2534 อาจารย์อภัย ประกอบผล ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน่ และผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ฒุพิงศ์ เตชะดำารงสิน นำาโครงการพฒันาเครอืข่ายคอมพวิเตอรฯ์ 
หารือกับ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ เลขาธิการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอแปรญัตติ
งบประมาณปี 2535 และเสนอของบประมาณผูกพันตามโครงการตลอด 5 ปี (พ.ศ.2535-2539) 
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้ไปเยี่ยมชมและได้ชมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่กำาลัง
ดำาเนินการ ณ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมานางอำาไพ หิรัญโร ผู้อำานวยการกอง
งบประมาณ ฝ่ายการศึกษา 2 สำานักงบประมาณ และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น จากกองแผนงาน ทบวง
มหาวิทยาลัย ได้ให้คำาปรึกษา และได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในวันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ.2534 ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคไดม้หีนงัสอืถงึปลดัทบวง
มหาวิทยาลัย ขอนำาเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
โดยรวมในแผนปฏิบัติการของทบวงมหาวิทยาลัย และวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534 กองแผนงาน 
สำานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้นำาเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่ควรจะรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในส่วนกลางไว้ในโครงการด้วย และให้นำาเข้า
พิจารณาในคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2535 เป็นปีท่ีโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ทบวงมหาวิทยาลัยได้นำาโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ เข้าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ควรขยายโครงการให้ครอบคลุมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางด้วย โครงการพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ปรับปรุงช่ือโครงการเป็น โครงการ
พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และ
ปรบัปรงุการดำาเนินงานตามความคดิเหน็ของทีป่ระชมุคณะกรรมการทบวงมหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่
3 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยมีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ 
เตชะดำารงสิน เข้าช้ีแจง  ต่อมาได้มีการแต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือพิจารณาจัดทำาโครงการพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยส่วนกลาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อำานวยการ
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สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  มีอาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร 
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน 
ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ หลังจากนั้น
อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำารงสิน ปรึกษาหารือ
กับเจ้าหน้าที่สำานักงบประมาณ ซึ่งเสนอแนะให้โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็นโครงการนำาร่องโดยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2536 ให้
หอ้งสมดุทีเ่ปน็ regional centers ของแต่ละภมูภิาค 5 แหง่ คอื มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
หาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งควรมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดกับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงในจังหวัดหรือในภูมิภาค และประเมินผลการดำาเนินงานหลังจากดำาเนินงานแล้ว 2 ปี ส่วน
ห้องสมุดอีก 5 แห่งที่เหลือ สำานักงบประมาณจะพิจารณาให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำานวนหนึ่งเพื่อ
ใชเ้ตรียมขอ้มลูและสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีเ่ป็น regional centers 
ให้สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเอกสารโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 
และในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการอีกหลายครั้ง 
โดยปรบัปรงุแผนดำาเนนิงานของโครงการฯระยะที ่1 ใหจ้ดัทำาในลกัษณะโครงการนำารอ่ง (ทดลอง) 
มรีายละเอียดการดำาเนนิงานเปน็ระบบโครงการเครอืข่ายพีเ่ลีย้ง โดยเริม่จากมหาวทิยาลยัท่ีมคีวาม
พร้อมก่อน 5 แห่ง และให้มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่งเป็นระบบเครือข่ายย่อยท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้ 
และส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทบวงมหาวิทยาลัยส่งโครงการพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้สำานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ขณะเดยีวกนั ศาสตราจารย ์ดร.ฉวลีกัษณ ์บณุยะกาญจน และอาจารยอ์ภยั ประกอบผล นำาสำาเนา
หนังสือถึงรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2535 พร้อมเอกสารโครงการ
พฒันาเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ฯ เขา้พบรองปลดัทบวงมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นประธานคณะอนกุรรมการ
พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอให้เสนอโครงการถึงสำานักงบประมาณ

ในช่วงปี พ.ศ.2535 - พ.ศ. 2536 นี้ ได้มีการดำาเนินการผลักดันโครงการอย่างเข้มแข็ง
ตอ่เน่ือง มกีารปรับปรงุโครงการอกีหลายครัง้ จนกระทัง่วนัที ่13 มถุินายน พ.ศ.2536 ไดส้ง่เอกสาร
โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน พ.ศ.2536 ปรับเปลี่ยนช่ือเป็น 
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2537-2540) และในวันท่ี 28 
กันยายน พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยได้นำาโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
โครงการ ทบวงมหาวทิยาลยัเชญิผูแ้ทนของโครงการพฒันาระบบหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
(PULINET) และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (THAILINET M) 
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และผู ้แทนสำานักงบประมาณมารว่มประชมุเพือ่หารอืในเบ้ืองตน้เกีย่วกบัการกำาหนดคณุลกัษณะ
และราคาคอมพิวเตอร์ท่ีจะจัดหาตามโครงการ งบประมาณสำาหรับการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ควรจัดตั้งไว้ที่สำานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทำาแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหามาตามโครงการจำาแนกเป็นรายปีงบประมาณ โดยเริ่มจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2538 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2537-
2540) มีสมาชิกที่ร่วมโครงการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 9 แห่ง 10 ห้องสมุด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับไดว่้าโครงการพฒันาระบบหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคนี ้เป็นจดุเริม่ตน้ทีโ่ดดเดน่
ที่มีผลมาจากการทำางานผลักดันสรรค์สร้างด้วยพลังของการประสานความร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
เขม้แขง็จรงิจงัและดว้ยยทุธวธิอีนัชาญฉลาด สง่ผลใหป้ระสบความสำาเรจ็ในระดบัประเทศโดยรวม 
คือ ทั้งในระดับข่ายงานมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน   อาจารย์อภัย ประกอบผล



3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน26

ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

เมื่อข่ายงานเริ่มมีความเข้มแข็งในการดำาเนินงานแล้ว จึงเกิดตราสัญลักษณ์ของข่ายงาน
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัสว่นภมูภิาค ออกแบบโดย นางภนดิา สวสัดิว์งศพ์ร นกัชา่งศลิปป์ระจำาสำานกั
หอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตราสญัลกัษณม์รีปูพืน้หลงัเปน็หนงัสอืซึง่เปน็ตวัแทนของหอ้งสมดุ 
ภาพแผนทีป่ระเทศไทยลอ้มรอบดว้ยวงกลมซึง่หมายถงึเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
และมีอักษรย่อชื่อข่ายงานว่า PULINET ตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อำานวยการข่ายงาน และได้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่ใช้มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้จัดทำา
โครงการการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคขึ้น 
เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ข่ายงาน และได้ตัดสินผลงานเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 ราย รวม 31 ชิ้น คณะกรรมการตัดสินใหน้ายสมภพ เอียดสี ตำาแหน่ง
นายชา่งเทคนคิ งานออกแบบและผลติสือ่นิทรรศการ ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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แนวความคดิการออกแบบ  ออกแบบโดยใชจ้ดุวงกลม วางตำาแหนง่ของแตล่ะมหาวทิยาลยั
ในภูมิภาคต่างๆ ลดจำานวนลงให้เหลือเป็นกลุ่มหลักๆ โดยยึดตำาแหน่งได้ 6 จุดแล้วใช้เส้นลากไป
ยังตำาแหน่งต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน  มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว “P” ซึ่งเป็น
อักษรตัวแรกของคำาว่า “PULINET” แล้ววางข้อความ “PULINET” อยู่ด้านขวา และ “ข่ายงาน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค” อยูด่า้นลา่ง  รปูแบบตวัอกัษรทีใ่ชก้บัสญัลกัษณ ์อกัษร P และ
คำาว่า PULINET คือ HandelGotDBol (แฮนเดลก๊อตโบล) ส่วนรูปแบบตัวอักษรของคำาว่า “ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” คือ PSL OmyimAD (พีเอสแอล อมยิ้ม เอ ดี คู่สีที่ใช้คือ 
“ม่วงสิรินธรกับเทาเข้ม” เพื่อสื่อถึงการรวมกลุ่มกันแบบไร้ขอบเขตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุด และสีที่ใช้สำาหรับตราสัญลักษณ์ P คือ สีม่วงสิรินธร รหัสสี C60 
M90 Y0 K0 ส่วนสีที่ใช้กับคำาว่า PULINET และคำาว่าข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
คือ สีเทาเข้ม รหัสสี C30 M0 Y0 K70

ตราสัญลกัษณน์ี ้ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคเริม่ใชต้ัง้แตป่ลายป ีพ.ศ. 2556 
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง 
“นวัตกรรม: เคร่ืองมือสำาคัญของห้องสมุด Social Network” ซ่ึงสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดข้ึนภายใต้การนำาของรองศาสตราจารย์ 
ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที ่22-24 มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมอมรนิทรล์ากนู จงัหวดัพษิณโุลก และในการจดัสมัมนา
ดังกล่าวน้ี ได้มีการจัดทำาธงตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคข้ึนใช้เป็น
เครื่องหมายในการรับและส่งต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาวิชาการ PULINET ซึ่งเป็นการ
สัมมนาระดับชาติด้านห้องสมุดและสารสนเทศของประเทศไทย ที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานจะ
หมุนเวียนรับเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่ใช้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน





ก้าวเดินอย่างเข้มแข็ง
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ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกแห่งได้ร่วมกันทำาหน้าท่ีในฐานะ
สมาชกิทีด่มีาตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา ไดท้ำางานรว่มกนัตามโครงสรา้งทีไ่ดก้ำาหนดขึน้
ตัง้แตก่ารกำาหนดนโยบายโดยคณะกรรมการอำานวยการขา่ยงาน คณะทำางานกลุม่ตา่งๆ ทั้ง 5 คณะ 
ได้แก่ 1) คณะทำางานบริการ 2) คณะทำางานวารสาร 3) คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น 4) คณะทำางาน
เทคโนโลยี และ 5) คณะทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด ท่ีร่วมทำางาน
ประสานสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดและสารสนเทศสมดัง
เจตนารมณ์การจัดต้ังข่ายงานข้ึน เป็นท่ีปรากฏมากมายอันสนับสนุนการบริหารจัดการของห้องสมุด
ทีส่ง่ผลถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานและการยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุที่
เป็นส่วนสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัยมาโดยลำาดับอย่างต่อเนื่อง

ผลงาน พ.ศ. 2530 - 2549

นับตั้งแต่มีดำาริจัดตั้งข่ายงานเมื่อปี พ.ศ. 2528 ต่อเนื่องมาจนจัดตั้งเป็นข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้สำาเร็จ จากแรกเริ่มที่มีห้องสมุดสมาชิก 7 ห้องสมุด จากมหาวิทยาลัย 
6 แห่ง แต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา “ชาว PULINET” ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน และมีผลสำาเร็จแห่ง
การรว่มมอืเปน็ทีป่ระจกัษแ์ละกอ่ใหเ้กดิการทำางานเครอืขา่ยในลกัษณะ “ความรว่มมอื” ขยายตวั
เพ่ิมข้ึน ผลงานท่ีโดดเด่น อาทิ การจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดทำาฐานข้อมูลท้องถ่ิน การยืม
ระหว่างห้องสมุด การจัดซื้อหนังสือในลักษณะ “e-book consortium” การจัดทำามาตรฐาน
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการดำาเนินงานห้องสมุด ซ่ึงผลงานความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เป็น “ต้นแบบ” “แนวทาง” “ตัวอย่าง” และ “แหล่งอ้างอิง” เป็นที่
ยอมรับมีหน่วยงานห้องสมุดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้นำาไปศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติ

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของข่ายงานสู่สาธารณะ 
และการจดัสมัมนาวชิาการของขา่ยงาน โดยหอ้งสมดุสมาชกิขา่ยงานรว่มกนัดำาเนนิการตามสภาพ
ความพร้อมของหอ้งสมดุสมาชกิแต่ละแหง่ อาท ิ กจิกรรมวนัสารสนเทศ PULINET เมือ่วนัที ่ 9-10 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2538 โดยสำานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ การสมัมนา PULINETสองทศวรรษ 
เรื่อง “การจัดการความรู้สู ่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้” วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2549 
จัดโดย กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

สร้างสรรค์ผลงาน 3
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การสัมมนา PULINET สองทศวรรษ 

เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้”

วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

จัดโดย กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

กิจกรรมวันสารสนเทศ PULINET

วันที่  9-10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2538 

จัดโดยสำานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้เมื่อถึงโอกาสที่ข่ายงานเจริญก้าวหน้าตามครบรอบช่วงปีสำาคัญได้จัดทำาหนังสือ
ที่ระลึกเพ่ือรวบรวมประวัติและพัฒนาการ ตลอดจนผลงานสำาคัญของข่ายงานเพ่ือบันทึกไว้เป็น
อนุสรณ์ด้วย ได้แก่ หนังสือ “หนึ่งทศวรรษข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” หนังสือ 
“เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET” และ สื่อโสตทัศน์ “2 ทศวรรษ PULINET” เรื่องราวที่
เรียบเรียงบันทึกไว้ในหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ดังกล่าว เป็นหลักฐานอ้างอิง และเครื่องยืนยันได้
อย่างดียิ่งที่แสดงถึงการทำางานอันเข้มแข็งของข่ายงาน
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หนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET”

จัดพิมพ์ พ.ศ. 2545  (121 หน้า)

ISBN 974-644-335-6

วีดิทัศน์ที่จัดทำาเผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการ PULINET 2 ทศวรรษ 

วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา

หนังสือ “หนึ่งทศวรรษข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” 

จัดพิมพ์ พ.ศ. 2539  (192 หน้า)

ISBN 974-674-101-2  
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ผลงาน พ.ศ. 2550-มกราคม พ.ศ. 2560

ในช่วง 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 จนถึง มกราคม พ.ศ. 2560 นับเป็นเวลาท่ีห้องสมุดสมาชิก
ข่ายงานทุกแห่งได้ร่วมกันพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง และเข้มแข็ง ก้าวทัน
สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงด้านการบรหิารจดัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
อย่างกว้างขวาง

ผลการดำาเนนิงานทีเ่ปน็ความภาคภมูใิจและเกยีรตปิระวตัขิองขา่ยงานในทศวรรษที ่3 ของ
ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค ซึง่คณะกรรมการอำานวยการขา่ยงาน ไดร้เิริม่ใหม้คีณะ
ทำางานพฒันามาตรฐานคณุภาพการดำาเนนิงานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาขึน้ตัง้แตช่ว่งปลายของ
ทศวรรษที่ 2 แล้ว คณะทำางานดังกล่าวได้ร่วมกันดำาเนินงานอย่างมุ่งมั่น และเข้มแข็ง ได้ทำางาน
ร่วมกันทั้งแบบเผชิญหน้า และอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ทำาให้งานบรรลุผลสำาเร็จ ผลงานที่โดดเด่น
บางส่วนที่เสนอไว้เพื่อบันทึกไว้เป็นพัฒนาการและเกียรติประวัติของข่ายงาน มีหลายด้าน ทั้งด้าน
การพฒันาการปฏบิตังิาน ดา้นการพฒันาบคุลากร และดา้นการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ อาทิ

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2548 ทีป่ระชมุคณะกรรมการอำานวยการ ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
(PULINET) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงได้
แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา: เกณฑ์มาตรฐานกลาง เป็น
คณะทำางานจัดทำาตัวบ่งชี้คุณภาพการดำาเนินงานห้องสมุด ซึ่งสำาเร็จเรียบร้อยในระดับหนึ่ง ต่อมา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดมีการดำาเนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จึงได้แต่งตั้งคณะ
ทำางานพฒันาคณุภาพมาตรฐานการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนของแตล่ะสถาบนั
เป็นผู้พัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพสืบเน่ืองจากคณะทำางานพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา: 
เกณฑม์าตรฐานกลาง ทัง้น้ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาตวับ่งช้ีคณุภาพหอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษา
สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใชเ้ทยีบเคยีงระดบัคุณภาพของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาตามกรอบแนวทางเกณฑม์าตรฐานกลาง
และวิธีการที่กำาหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและโอกาสในการ
พัฒนา เงือ่นไขของความสำาเรจ็ สาเหตุของปญัหา นวตักรรมและการปฏบัิตท่ีิดขีองหอ้งสมดุสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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คณะทำางานดังกล่าวได้ร่วมกันพัฒนาและจัดทำาเอกสารตัวบ่งช้ีคุณภาพห้องสมุดสถาบัน
อดุมศกึษาฉบบันี ้จดัทำาขึน้เพือ่เปน็คูม่อืและกรอบแนวทางการพฒันาระดบัคณุภาพของหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษาทีพ่งึประสงคร์ว่มกนัและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั นอกจากนีย้งัใชเ้ปน็แนวทางใน
การประเมนิคณุภาพการดำาเนนิงาน และใชเ้ทยีบเคยีงเพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและกำากบัดแูล
การตรวจสอบการประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ 
ประสิทธิผลการดำาเนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการดำาเนินงาน การบริหาร
และการจัดการ และการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านการบริการห้องสมุด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
บรกิารวชิาการ โดยแบง่เปน็ 15 องค์ประกอบยอ่ย และ 33 ตวับ่งช้ีคณุภาพ ท้ังนีเ้พือ่ใหก้ารประเมนิ
คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบเดียวกัน และใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินผล
การปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ของห้องสมุดร่วมกัน

หนังสือ  “ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”

จัดพิมพ์ พ.ศ. 2551
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2. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตาม
    กระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานกและตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงาน

ตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”

จัดพิมพ์ มกราคม พ.ศ. 2560

หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษา”  

จัดพิมพ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ. 2557 คณะทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัสว่นภมูภิาค (PULINET) ได้จดัทำามาตรฐานการปฏบิตังิานกระบวนการหลกั หอ้งสมดุ
สถาบันอุดมศึกษา โดยยึดตามแนวทางของ SIPOC Model ซ่ึงเป็นหลักในการอธิบายโซ่ความ
สัมพันธ์ของกระบวนการดำาเนินงานขององค์กร และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ดำาเนินการ
จัดพิมพ์มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดอื่นเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาในปีเดียวกัน คณะกรรมการ
อำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำาตัวบ่งช้ี เพื่อใช้
วัดผลการดำาเนินงานตามกระบวนการงาน หรอื Process ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน
กระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ใน เล่มเดียวกัน ในชื่อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตามกระบวนการหลัก ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อเป็นคู่มือที่
ใชใ้นการวดัผลการดำาเนนิงานตามกระบวนการหลกัใหแ้กห่อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และหอ้งสมดุ
อื่นๆ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของข่ายงาน PULINET
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หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตามกระบวนการหลัก 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจัดทำา มีรายละเอียดจำานวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

CP1 กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (29 ตัวบ่งชี้)

- CP1.1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 17 ตัวบ่งชี้

- CP1.2 กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 6 ตัวบ่งชี้

- CP1.3 กระบวนการบำารุงรักษาและจำาหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 5 ตัวบ่งช้ี

- CP1.4 กระบวนการสำารวจทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 1 ตัวบ่งชี้

CP2 กระบวนการให้บริการของห้องสมุด (12 ตัวบ่งชี้)

- CP2.1 กระบวนการบริการผู้ใช้ จำานวน 8 ตัวบ่งชี้

- CP2.2 กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 3 ตัวบ่งชี้

- CP2.3 กระบวนการบำารุงรักษาและจำาหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน 1 ตัวบ่งช้ี

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ป ีพ.ศ. 2550-2554 คณะกรรมการอำานวยการ ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภูมิภาค 
มีความตระหนักถึงคุณภาพของห้องสมุดว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสำาเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษา และการที่ห้องสมุดจะสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน ต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญประการหน่ึง คือ บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีทักษะและความชำานาญด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหารระดับกลางเป็นบุคลากรท่ีมีความสำาคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการบรหิารหอ้งสมดุ เนือ่งจากเปน็บคุคลทีม่บีทบาทในการบรหิารจดัการ รวมทัง้ประสานความ
ร่วมมือ ควบคุม กำากับดูแล และผลักดันให้นโยบายของห้องสมุดได้รับการถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
ในฝ่ายต่างๆ นำาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะ
กรรมการอำานวยการ ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคจงึเหน็ควรดำาเนนิโครงการพฒันา
ผูบ้ริหารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาระดับกลางขึน้ โดยจดัเป็นหลกัสตูรการฝกึอบรมระยะสัน้ และ
มอบหมายให้สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดำาเนินการจัดการอบรมโดยข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำาเนินงาน
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ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารห้องสมุดระดับกลาง รุ่นที่ 1”

 วันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ. 2550

ในนามของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำาเนนิการจดัอบรมผูบ้รหิารระดบักลาง จำานวน 5 รุน่ ระหวา่งป ีพ.ศ. 2550-2554 โดยมบีคุลากร
จากห้องสมุดสมาชิกข่ายงานฯ เข้าร่วมทั้งหมด จำานวน 192 คน ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน
จากข่ายงานฯ สำาหรับเป็นค่าท่ีพัก ค่าอาหาร รวมท้ังค่าวิทยากร ค่าพาหนะการเดินทางในการศึกษา
ดูงานในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอบรมทั้ง 5 รุ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 445,204 บาท

 การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ประกอบ
ด้วยการบรรยายด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ โดย
การศึกษาดูงานในต่างประเทศนั้น ได้ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฮ่องกง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจ้ิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร์และประเทศไต้หวัน การจัดการอบรม
ผู้บริหารระดับกลาง จำานวน 5 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ในการจัดการ
อบรมรุ่นที่ 1 และต่อมา รุ่นที่ 2-5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
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4. การพัฒนาบุคลากรข่ายงาน “หลักสูตรการบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ 
    เพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง”

การจัดฝึกอบรมบุคลากรของข่ายงานได้เว้นว่างไปหลายปี คณะกรรมการอำานวยการได้มี
การประชุม ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 และมีมติให้จัด “การสัมมนา
บรหิารขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค (PULINET): แปลงแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั”ิ 
ซึ่งสำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยทุธ์
ขา่ยงาน พ.ศ. 2555-2559 ทีก่ำาหนดไวแ้ลว้ใหส้ามารถนำาไปสูก่ารปฏิบัติให้เป็นผลสำาเร็จ การสัมมนา
ครั้งนี้ทำาให้เกิดกลยุทธ์ข่ายงานเพิ่มขึ้นที่เรียกว่า “PULINET PLUS” ซึ่งให้ความสำาคัญ และเร่งรัด
แผนงานพัฒนาบุคลากรของข่ายงานด้วย สำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไดร้บัเปน็เจา้ภาพจดัการฝกึอบรมในเวลาตอ่มาโดยใชง้บประมานจากกองทนุขา่ยงาน ในหลกัสตูร 
“การบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศเพ่ือก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง” เม่ือวันท่ี 6-10 มกราคม 
พ.ศ. 2558 รวม 6 วัน ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ชญิโชค ศรขวญั เป็นวทิยากรหลกัมผีูเ้ข้าอบรมเป็นบุคลากร
ท่ีหน่วยงานสมาชิกข่ายงานเตรียมเข้าสู่การเป็นผู้รับผิดชอบงานพัฒนาองค์กร หรือเตรียมเข้าสู่การเป็น
ผูบ้รหิารระดบัตน้ หรอืระดบักลาง โดยมเีนือ้หาฝกึอบรมทีป่ระยกุตต์ามแนวบรหิารจดัการองคก์ร
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรม รวม 61 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่ระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 4.58

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำาหนดได้รับเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก PULINET ซึ่ง
จัดทำาขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง”

 วันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2558
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5. การร่วมกันจัดซื้อฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อห้องสมุดนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้แล้วนั้น แม้ว่า สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะได้จัดหาฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในสงักดัแลว้ แตก่ย็งัไมเ่พยีงพอและครอบคลมุความตอ้งการของทกุมหาวทิยาลยั จงึ
เป็นเหตุจำาเป็นที่แต่ละแห่งจะต้องจัดซื้อจัดหาด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยท่ีการให้
บรกิารฐานขอ้มลูออนไลนน์บัเปน็ภารกจิหลกัหนึง่ของงานบรกิาร ซึง่เปน็กจิกรรมทีใ่ชง้บประมาณ
จำานวนมากในการบอกรับเป็นสมาชิก อีกทั้ง ราคาการบอกรับรายปีมีการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็น
ประจำาทุกปีในอัตราร้อยละ 6-10 และในปัจจุบันการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เริ่ม
เข้ามาเปน็ส่วนหน่ึงของการใหบ้รกิารสารสนเทศออนไลนม์ากข้ึน แตเ่นือ่งจากการจดัการเรยีนการ
สอนในมหาวิทยาลัยของสมาชิกบางแห่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้การบอกรับฐานข้อมูล
มีความจำาเป็นต้องบอกรับฐานข้อมูลท่ีซ้ำาซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่อดีตเป็นต้นมา สมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ก็ได้พยายามในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์และ e-book 
อยา่งตอ่เน่ือง แตก่ย็งัคงประสบกบัปญัหาคา่ใชจ้า่ยงบประมาณทีม่อียูจ่ำากดักบัราคาของฐานขอ้มลู
ที่สูงขึ้นทุกปีเสมอมา ประกอบกับการที่สมาชิกแต่ละแห่งจะทำาการตกลงราคากับสำานักพิมพ์หรือ
บริษัทตัวแทนจำาหน่ายโดยตรง ทำาให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของราคาการบอกรับในแต่ละปี

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
ครัง้ที ่4/2556 ระหวา่งวนัที ่6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้มีมติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำานวยการ
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนข่ายงานในการเจรจาต่อรองราคา
การบอกรับฐานข้อมูลกับสำานักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนจำาหน่าย โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า 
สำาหรับฐานข้อมูลและ e-book ที่จะมีการบอกรับเหมือนกัน สมาชิกแต่ละแห่งจะไม่ทำาการตกลง
ราคากับสำานักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนจำาหน่ายโดยตรง แต่จะให้สำานักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทน
จำาหน่ายโดยตรงเจรจากับ รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา เท่าน้ัน ผลจากการดำาเนินการ
ดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันสมาชิกสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำานวนมาก โดยในปีแรก
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ข้ันต่ำา US$6,000 ต่อสถาบันทันที การดำาเนินการในรูปแบบ Consortium หรือ
ร่วมกันจัดซ้ือดังกล่าว ได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ที่มิใช่สมาชิกข่ายงาน โดยสามารถใช้ข้อตกลงเดียวกับท่ี
ข่ายงาน PULINET ได้ทำากับสำานักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทน
จำาหน่ายได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการใช้งบประมาณ
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา
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6. การลดความซ้ำาซ้อนการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ และการทำาดรรชนี
    วารสารร่วมกัน

คณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน และคณะทำางานวารสารมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดที่จะร่วมกันดำาเนินงานที่มุ ่งเน้นการลดความซ้ำาซ้อนการบอกรับวารสารภาษา
ต่างประเทศทั้งแบบออนไลน์ และฉบับพิมพ์ จำานวนกว่า 300 รายชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน
แต่ละแห่งบอกรับร่วมกัน เพ่ือลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมของประเทศ ในการประชุม
คณะกรรมการอำานวยการ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติให้เชิญมหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CU,  MU, KU และ TU) ร่วมเป็นภาคี PULINET+4 เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางแก้ไขการบอกรับฐานข้อมูลและการใช้วารสารต่างประเทศและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน 
และนำาเสนอแนวทางต่อสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และ สกอ.ได้เชิญประชุม 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินโครงการความร่วมมือในการจัดทำาดรรชนีวารสารภาษาไทยของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอีกด้วย สถาบันท่ีได้ร่วมจัดทำาดรรชนีวารสารใช้งานร่วมกันมีจำานวน
วารสาร 90 รายช่ือ ตามแผนภูมิ ดังน้ี

BUU UBUNU MJUCMU PSU:CLSTOU KU:KPSMSU UPWU:CLU PSU:PN SU

20 ชื่อ

17 ชื่อ

11 ชื่อ

8 ชื่อ
6 ชื่อ 6 ชื่อ

5 ชื่อ
3 ชื่อ

1 ชื่อ

5 ชื่อ
3 ชื่อ

1 ชื่อ

4 ชื่อ

จำานวนวารสารที่สถาบันต่างๆ ทำาดรรชนี

แผนภูมิแสดงจำานวนวารสารและสถาบันที่ร่วมกันจัดทำาดรรชนี

7. การสัมมนา PULINET วิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

การสัมมนา PULINET วิชาการ เกิดจากคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยภูมิภาค ในช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นประธานคณะกรรมการ 
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มคีวามเหน็ร่วมกันวา่ ควรมกีารจัดประชมุวชิาการของขา่ยงานเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ห้องสมุดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องสมุดได้มีโอกาสการนำาเสนอผลงานหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเริ่มมีการประชุมวิชาการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า 
“การสัมมนา PULINET วชิาการ” และตอ่มาในป ีพ.ศ. 2558 ไดม้กีารเปลีย่นชือ่เปน็ “การประชมุ
วิชาการระดับชาติ PULINET” นับถึงปี พ.ศ. 2559 ได้มีสถาบันสมาชิกข่ายงานผลัดเปลี่ยนเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมไปแล้วจำานวน 6 ครั้ง แต่ละครั้งมีหัวข้อการประชุมต่างๆ กันไป 

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “Creative Library”

จัดโดย สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
ณ โรงแรมเมธาวลัย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 179 คน มีผลงานนำาเสนอ
ด้วยวาจา 36 เรื่อง และผลงานนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 40 เรื่อง
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้”

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 
26–27 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ สรุสมัมนาคาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม 192 คน มีผลงานนำาเสนอด้วยวาจา 38 เรื่อง และผลงานนำาเสนอด้วย
โปสเตอร์ 40 เรื่อง
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 23-25 
มกราคม พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการประชุม 170 คน 
มีผลงานนำาเสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง และผลงานนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 40 เรื่อง
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การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรม: เครื่องมือสำาคัญของห้องสมุด
ยุค Social Network” 

จัดโดย สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 22–24 มกราคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมการประชุม 265  คน มีผลงาน
นำาเสนอด้วยวาจา 39 เรื่อง และผลงานนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 34 เรื่อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำาหรับ
คนรุ่นใหม่” หรือ PULINET 2015 The 5th PULINET National Conference (Library Strategies 
for New Generation)

จดัโดย สำานกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ระหวา่งวนัที ่4-6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม 411 
คน มีผลงานนำาเสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง มีผลงานนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 58 เรื่อง ในการประชุม
วิชาการครั้งนี้ จัดให้มี Workshop ด้วย มีผู้เข้าร่วม 35 คน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 เรื่อง “Growing Green Library for All”

จัดโดย สำานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร และหอ้งสมดุ 3 วทิยาเขต ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ระหวา่งวนัที ่16-17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม
การประชุม 176 คน มีผลงานนำาเสนอด้วยวาจา 30 เร่ือง และผลงานนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 44 เร่ือง
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การจัดประชุมในครั้งที่ 7 ในชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 
สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน” หรือ “PULINET National Conference 2017” นี้ 
ได้กำาหนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับ
การเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงจะจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 11-12 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ หัวข้อการประชุมคือ Service Excellence ซ่ึงการจัดประชุม
ในคร้ังน้ีจะดำาเนินไปพรอ้มกบัการเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ 30 ป ีแหง่การกอ่ตัง้เครอืขา่ย
ความร่วมมือห้องสมุด “PULINET” และที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ PULINET ได้ถือกำาเนิดข้ึนท่ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะได้กลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้งในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษข่ายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 7 เร่ือง “3 ทศวรรษ PULINET สานพลังท่ีย่ังยืน”

จัดโดย สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การจัดประชุมวิชาการของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคประสบความสำาเร็จ
จนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู ้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงาน
ห้องสมุดระดับสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่นอกเครือข่าย PULINET และห้องสมุดโรงเรียนมากขึ้น 
รวมถงึอาจารยแ์ละนสิตินกัศกึษาจากคณะวชิาทีน่ำาผลงานวจิยัมารว่มนำาเสนอ สง่ผลใหก้ารจดังาน
ประชุมนี้มีแนวโน้มที่จะดำาเนินการและพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบธงสัญลักษณ์ข่ายงาน

จากเจ้าภาพประชุมวิชาการครั้งที่ 6
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8. การจัดทำา และเผยแพร่วารสาร PULINET Journal

PULINET Journal เป็นวารสารของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ถือกำาเนิด
ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิด
ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ 
และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเผยแพร่ในรูปวารสารออนไลน์ (http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.
php/journal) (ISSN 2351- 048X) ทั้งนี้ ผลงานที่นำาเสนอในงานประชุม PULINET วิชาการและ
มีการเผยแพร่ในรูปบทความฉบับเต็มจะได้รับการเผยแพร่ใน PULINET Journal ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบ Online submission ได้ด้วยตนเอง

ในชว่งแรกของการกอ่ต้ังและจดัทำาวารสารไดม้กีารดำาเนนิการโดยคณะบรรณาธกิาร และ
กองบรรณาธิการ ประกอบด้วยผู้อำานวยการ และหัวหน้าหน่วยงานห้องสมุดที่เป็นคณะกรรมการ
อำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

	 บรรณาธกิาร	ไดแ้ก ่ดร.พฐา สวุรรณรตัน ์ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 กองบรรณาธกิารวชิาการ ได้แก่	คณะกรรมการอำานวยการข่ายงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมิภาค

 กองบรรณาธิการจัดการ ได้แก่ ภัทธ์ เอมวัฒน์ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และกิตติศักด์ิ แก้วเนียม สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วารสารฉบับ Vol. 4 No. 1  เดือน มกราคม-เมษายน 2560 

ที่มา : http://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/issue/view/12
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9. การจัดทำาคู่มือการให้บริการร่วมกัน

เปน็คูม่อืปฏิบตังิานทีค่ณะทำางานบรกิารขา่ยงาน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค จัดทำาขึน้เพือ่เปน็แนว
ปฏิบัติงานบริการระหว่างห้องสมุดในข่ายงาน มีเนื้อหา
ประกอบดว้ย บรกิารต่างๆ ของขา่ยงาน ผูม้สีทิธิใ์ชบ้รกิาร 
บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (Reciprocal 
Borrowing) และการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการทำางานรว่มกนั โดยมุง่เนน้
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นสำาคัญ

10. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

การจัดหาเครื่องแม่ข่ายของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ดำาเนินการเช่า Host (VPS Host) ของบริษัท เอ็นดิท โซลูชั่น เพื่อเป็นเครื่องแม่ข่ายสำาหรับ
พัฒนาเวบ็ไซตข์องขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคใหม ่ดำาเนนิการตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 
พ.ศ. 2558 พร้อมจด Domain Name เป็นชื่อของข่ายงาน คือ www.pulinet.org เสียค่าใช้จ่าย
เป็นรายปี 

ในส่วนของเครื่องแม่ข่ายสำาหรับการจัดเก็บและให้บริการฐานข้อมูล หรือข้อมูลต่างๆ ของ
ข่ายงานฯ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลท่ีคณะทำางานข้อมูลท้องถ่ินพัฒนาข้ึน จึงรวบรวมข้อมูล
และคุณสมบัติที่เหมาะสมสำาหรับการดำาเนินการ สำาหรับ VPS Host ตามรายละเอียดดังนี้

Cisco UCS Server   CPU: Nehalem
RAM: DDR3 ECC 6 GB  Disk Space: 250 GB
IP Addresses: 1 IP   OS: Cent Os, Debian, Fedora, Ubuntu

เว็บไซต์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ดำาเนินการพฒันาเวบ็ไซตข์องขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ทุกคณะทำางานสามารถรวมท้ังคณะกรรมการอำานวยการ สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี www.pulinet.org 
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนางานใหม่ของคณะทำางานต่อไป
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“ข้อมูลท้องถิ่น” ผลงานอัตลักษณ์ของข่ายงาน

“ข้อมูลท้องถิ่น” เป็นอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและภูมิปัญญาของชาติ มีความสำาคัญต่อ
การศกึษาคน้ควา้วจิยัในวทิยาการสาขาวชิาต่างๆ มากมาย การจดัการขอ้มลูทอ้งถิน่อยา่งเปน็ระบบ
ตามหลกัวชิาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตรด์ว้ยเทคโนโลยสีมยัใหมจ่งึมคีวามจำาเป็น 
เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่และเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำาคัญของ “ข้อมูลท้องถ่ิน” ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินและแต่ละภูมิภาคของประเทศท่ีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคต้ังอยู่ สง่ผลให้
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคแต่ละแหง่ได้เขา้มามีบทบาทอยา่งสำาคญัในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ
ให้ผู้ใช้บริการได้ “รู้จัก” ข้อมูลท้องถิ่นและนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังทั้งในด้าน
การเรียน การสอน และการศึกษาวิจัย ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่มุ่งเน้น
ความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้น ความจำาเป็นในการใช้ข้อมูลท้องถิ่นย่อมมีมากตามไปด้วยเช่นกัน

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสนับสนุนให้มีการสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ
ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมีเอกลักษณ์ของตนเอง ทำาให้ห้องสมุดมีคุณค่ามากข้ึนใน
สายตาของท้องถิ่นและเป็นแหล่งข้อมูลหลักของบุคคลภายนอก ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ
ทอ้งถิน่ตา่งๆ ของประเทศไทย ไมว่า่จะเปน็ลา้นนา อสีาน ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก 
หรือภาคใต้ คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเพื่อรองรับการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ และเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีมุ่ง่เนน้การกระจายความเจรญิสู่
ชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการกระตุ้นให้ห้องสมุดและมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการแก่
ชมุชนเพราะหากมหาวทิยาลยัใดมขีอ้มลูทอ้งถิน่มากกย็อ่มมบีทบาทตอ่ชุมชนมากข้ึนดว้ย สิง่สำาคญั
ที่สุดคือการมีข้อมูลท้องถิ่นถือเป็นการสร้าง อัตลักษณ์ด้านข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
การจัดการข้อมูลท้องถิ่นจึงเป็นการทำาให้ห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญในเครือข่ายสารสนเทศท้องถ่ิน 
เน่ืองจากหอ้งสมดุแต่ละแหง่จะเปน็แหลง่ขอ้มลูเฉพาะดา้นเฉพาะถ่ินทีช่ว่ยใหส้ถาบันอืน่ๆ ในเครอื
ข่ายได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่นจึงมีส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้การจัดตั้งข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการอำานวยการ ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
คร้ังท่ี 8 /2530  เม่ือวันท่ี 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 มีมติให้ห้องสมุดแต่ละแห่งดำาเนินการจัดเก็บ 
รวบรวม บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลท้องถิ่นโดยใช้ชื่อว่า  คณะทำางานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น 
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ตอ่มาเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในบทบาทหนา้ที ่คณะทำางานจงึมมีตใิหเ้ปลีย่นชือ่คณะทำางาน ในการ
ประชมุของคณะทำางานสรา้งฐานขอ้มลูทอ้งถิน่ ครัง้ที ่2/2536 วนัที ่27-28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536  
โดยให้เปล่ียนชื่อจาก คณะทำางานสร้างฐานข้อมูลท้องถ่ิน เป็น คณะทำางานข้อมูลท้องถ่ิน โดย
กำาหนดหน้าที่คณะทำางาน ดังนี้

1. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ 

2. พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย

3. เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นให้กว้างขวาง

ในระยะเริ่มก่อตั้งมีคณะทำางานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำานวน 10 สถาบัน ได้แก่ สำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่และวทิยาเขตปตัตาน ีสำานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา สำานกั
หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัจจุบันคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่นได้เติบโตขึ้นพร้อมกับมีเครือข่ายข้อมูลท้องถิ่นและการ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่นมากขึ้น ตามจำานวนสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
โดยมีสถาบันเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 20 สถาบัน ได้แก่

1. ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

4. งานข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ศูนย์อีสานสนเทศ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

8. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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การดำาเนินงานตลอดระยะเวลา 30 ปีของคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จากคณะทำางานรุ่นต่อรุ่นตามระยะเวลาการทำาหน้าท่ีประธานคณะทำางาน
ข้อมูลท้องถิ่นคราวละ 2 ปี มีผู้แทนคณะทำางานข้อมูลท้องถ่ินจากสถาบันต่างๆ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ามาร่วมเป็นคณะทำางาน ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างงาน
สารสนทอ้งถิน่หลากหลายรปูแบบ จากขอ้มลูทอ้งถิน่ของชมุชนทีไ่มส่มบรูณท์ัง้ในเชงิรปูลกัษณแ์ละ
เนื้อหา ได้รับการพัฒนาให้เป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป 
ผลงานของคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่นเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้

10. งานข้อมูลท้องถิ่น สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. นนทบุรีศึกษา สำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13. สำานักหอสมุดกำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำาแพงแสน

14. ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

15. สำานกังานวทิยาเขตศรรีาชา ฝา่ยหอ้งสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

16.
งานหอจดหมายเหตุและคอนเล็คชั่นพิเศษ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17.
ข้อมูลภาคใต้และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำานักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18.
ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  
สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

19. ข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

20. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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1. ผลงานประเภทรายงานการสัมมนา รายงานผลการดำาเนินโครงการ ได้แก่

1.1 รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำาเนินงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น ระหว่าง
วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2536  ณ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.2 รายงานผลการดำาเนินโครงการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการบริการแหล่ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. ผลงานประเภทหนังสือ ได้แก่

2.1 แหล่งสารนิเทศท้องถิ่น พ.ศ. 2540
2.2 การจัดข้อมูลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 ข้อมูลท้องถิ่น: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2549 
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3. ผลงานประเภทคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

3.1 คู่มือการทำารายการเมทาดาทาสารสนเทศท้องถ่ิน  พ.ศ. 2558 ครอบคลุมเมทาดาทา
สำาหรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเมทาดาทาลวดลายผ้าไทย

3.2 คู่มือปฏิบัติงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
3.3 คู่มือการปฏิบัติงานฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต  พ.ศ. 2550

4. ผลงานประเภทฐานข้อมูล ได้แก่ 

4.1 ฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทย  
พ.ศ. 2557

4.2 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น  พ.ศ. 2555

4.3 ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
บนอินเทอร์เน็ต  พ.ศ. 2550
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นอกจากนี้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
สำานกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในการจัดสมัมนาวชิาการเรือ่ง “การจดัการสารสนเทศ
ท้องถ่ิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคลังความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูแ้ละประสบการณด์า้นการจดัการสารสนเทศทอ้งถิน่ เพือ่สรา้งความตระหนกัและเกดิความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ หวงแหน และเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่น เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

 การสัมมนาวิชาการครั้งน้ี ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน บรรยายเรื่อง “การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น” และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรยายเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น” และการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาค
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและการดำาเนินงานด้านการจัดการ
สารสนเทศภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของหนว่ยงาน โดยผูแ้ทนขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
(PULINET) จาก 5 ภูมิภาค 6 สถาบัน ได้แก่  

1. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางณัฐพร เดชชัย  
2. งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวขนิษฐา 

ทุมมากรณ์  
3. นนทบุรีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย นายชัยวัฒน์ น่าชม            
4. ศูนย์สนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ   
5. ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย 

นางนฤมล บุญญานิตย์
6. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย นางจุฑารัตน์ ปานผดุง   

นอกจากน้ี มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือหารูปแบบ
และแนวทาง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นระดับชาติ เพื่อสร้างความ
ภาคภมูใิจในภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของไทยใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบ และเป็นมรดกของชาตสิำาหรบั
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านสารสนเทศท้องถ่ินระดับชาติท่ีแต่ละหน่วยงานได้
ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
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1. ควรมีการกำาหนดรูปแบบการจัดการสารสนเทศท้องถ่ินให้เป็นมาตรฐานสากลระดับชาติ 
มาตรฐานเดียวกันในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ การจัดหมวดหมู่ การแปลง 
ตกแต่งและตรวจสอบสารสนเทศดิจิทัล การทำารายการสารสนเทศดิจิทัล และการให้บริการ
สารสนเทศท้องถิ่น

2. กำาหนดหมวดหมู่สารสนเทศท้องถิ่นตามหมวดหมู่ท่ีกระทรวงวัฒนธรรมกำาหนดข้ึน 9 
หมวดหมู่  ได้แก่

 

3. จัดทำาหลักสูตร/การฝึกอบรมบุคลากรที่จะดำาเนินงานการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมครบทุกกระบวนการ

4. ให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เป็นหน่วยงานกลางใน
การพัฒนาและรับผิดชอบดูแลการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

  การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
สารสนเทศท้องถ่ิน การพัฒนาบุคลากร การอนุรักษ์ และการให้บริการสารสนเทศท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ ์
การจัดการ และการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อการพัฒนางานสารสนเทศท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้รูปแบบและแนวทางในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศไทย 
เพื่อการพัฒนางานด้านสารสนเทศท้องถิ่นในระดับชาติต่อไป

1. หมวดสถาบันพระมหากษัตริย์

2. หมวดบุคคล

3. หมวดอาหารไทย

4. หมวดสถานที่และสถาปัตยกรรม

5. หมวดศิลปะและดนตรี

6. หมวดงานฝีมือและหัตถกรรม

7. หมวดประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต

8. หมวดภูมิปัญญา การศึกษา นวัตกรรม

9. หมวดกีฬา และทั่วไป
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ประมวลภาพสัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
ณ ห้องประชุมชั้น 1  สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

นางพรพิมล มโนชัย 

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ กล่าวรายงาน
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
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ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นนทบุรีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประมวลภาพการนำาเสนอผลงานการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในภูมิภาค
ของประเทศไทย  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 





ข่ายงานมั่นคง



สมาชิกเพิ่มพูน

สมาชิกเพิ่มพูนสมาชิกเพิ่มพูน
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ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค เปน็ข่ายงานความรว่มมอืในการพฒันางานของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศเพื่อให้เป็นขุมกำาลังทางปัญญาท่ีมีพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนข่ายงานนั้นจำาเป็นต้องมีหลักการท่ีดี เพื่อให้ห้องสมุด
สมาชิกใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างผลงานในวงการวิชาการและวิชาชีพห้องสมุดให้
เปน็ประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม ด้วยระบบการบรหิารท่ีชัดเจน มแีผนงานตลอดจนข้ันตอนระเบียบ
ปฏิบัติที่เอื้อต่อการนำาไปสู่การปฏิบัติที่สนองแนวนโยบายและหลักการของข่ายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นับเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งที่ทำาให้ข่ายงานมีความมั่นคง สามารถดำาเนินการที่มีผลงาน
สร้างสรรค์สู่สังคมมายาวนาน

สมาชิกข่ายงาน

ในช่วงแรกเริ่มจัดตั้งข่ายงานในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2534 มีห้องสมุด 7 แห่ง 
จาก 6 มหาวิทยาลัย เป็นสมาชิก  ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มีสมาชิกเพ่ิมอีก 3 แห่ง และปี พ.ศ. 2536 
มีสมาชิกเพิ่มอีก 2 แห่ง  และในช่วงต้นทศวรรษที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 มีหน่วยงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคของประเทศเป็นสมาชิกข่ายงานจำานวนรวมท้ังสิ้น 20 แห่ง 
เรียงตามลำาดับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน ดังนี้

1.
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกเพิ่มพูน 4
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3. สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

4.
สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง

อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

5. สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.
สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

7. สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8. สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
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10. สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11.
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12. สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

13.
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15.
สำานักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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16.
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน

17.
งานห้องสมุด กองบริการกลาง 
สำานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

18. สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

19.
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา

20.
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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โครงสร้างการบริหาร และดำาเนินงานข่ายงาน

การบริหารจัดการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมกีารทำางานในรปูแบบคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน และคณะทำางานตามภารกจิ ทีม่กีาร
ประชุมหารือและดำาเนินงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายในแผนงาน

1. คณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน 
ทั้ง 20 แห่ง กรรมการทุกคนในคณะมีภาระหน้าที่ในตำาแหน่งต่างๆ โดยกำาหนดให้มีประธานคณะ
กรรมการ 1 คน รองประธานคณะกรรมการ 1 หรือ 2 คน มีกรรมการและเลขานุการ 1 คน 
มีกรรมการและเหรัญญิก 1 คน และมีกรรมการกลาง มีวาระตามที่กำาหนด ต่อมาเมื่อมีธรรมนูญ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558 ได้กำาหนดวาระไว้คราวละ 2 ปี  ทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบาย วางแผนงาน แผนงบประมาณ และให้คำาปรึกษาส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง
แก้ปัญหาการทำางานของข่ายงานท้ังในส่วนท่ีคณะกรรมการอำานวยการดำาเนินงานเอง และมอบหมาย
ให้คณะทำางานดำาเนินงาน  คณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน มีการประชุมปีละ 3 คร้ัง โดยห้องสมุด
สมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 

2. คณะทำางาน มี 5 คณะ ได้แก่

   1) คณะทำางานบริการ
   2) คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น
   3) คณะทำางานวารสาร
   4) คณะทำางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5) คณะทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด 

คณะทำางานต่างๆ ทำาหน้าที่ตามภารกิจของข่ายงานตามลักษณะงาน รวมทั้งปฏิบัติงานที่
ไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม โดยมกีำาหนดแผนการดำาเนนิงาน แผนงบประมาณ รวมทัง้เสนอความเหน็ 
และร่วมกันดำาเนินงาน ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการอำานวยการทราบ คณะทำางานมีการประชุม
ปีละ 3 คร้ัง ห้องสมุดสมาชิกมีการหมุนเวียนการทำาหน้าท่ีประธาน รองประธาน และคณะทำางานกลาง 
และเลขานุการคณะทำางาน นอกจากนีห้อ้งสมดุสมาชกิยงัหมนุเวยีนกนัเปน็เจา้ภาพจดัประชมุดว้ย  

ทั้งนี้ คณะทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด ได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายภารกจิโดยคณะกรรมการอำานวยการเพ่ือปฏบิตังิานเฉพาะกจิ สถานภาพของคณะทำางาน
จะสิ้นสุดลงเมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมามีการริเริ่มจัดทำาแผนกลยุทธ์ข่ายงาน โดยมีการกำาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรการดำาเนินงานต่อเนื่องกันมาเป็นระยะ 

การสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการอำานวยการมกีารประชมุและทบทวน ปรบัปรงุแผนกลยทุธข่์ายงานหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
อาทิ เม่ือวันท่ี 24- 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ จัดข้ึนท่ี ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นับเป็นคร้ังแรกต้ังแต่จัดต้ังข่ายงานมา ท่ีมีการจัดสัมมนาร่วมท้ัง
คณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานทุกคณะจากห้องสมุดสมาชิก 20 แห่งพร้อมกัน มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาปฏิบัติการน้ี จำานวน 101 คน เป็นการสัมมนาโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ฉบับ พ.ศ.2551-2554 และ ฉบับ พ.ศ.2555-2559 มีการพิจารณาถึง
แผนปฏิบัติงาน แผนกิจกรรมการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมตามระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ ผลการสัมมนาระดมความคิดทำาให้เกิดแผนงาน “PULINET PLUS” มีการถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการติดตาม และดำาเนินงานร่วมกันในหมู่มวลห้องสมุดสมาชิกท่ีประกอบด้วยผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับท้ังคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานย่อยทุกคณะ 

ประมวลภาพสัมมนาบริหารข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

วันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 จัดโดย สำานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ทั้งนี้สำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพร่วมโดยจัดขึ้น
พรอ้มกบัการสมัมนาเผยแพรป่ระสบการณโ์ครงการการจดัการสารสนเทศพระปกเกลา้ศกึษา เพือ่
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะ เบ้ืองหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี 
ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี 
อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และการทศันศกึษาประวตัศาสตรภ์มูวิฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดกำาเนิดโครงการการจัดการ
สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ที่สำานักบรรณสารสนเทศดำาเนินการด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นที่สำาคัญด้วย 
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กำ�หนดก�รสัมผัสวิถีชีวิต ภูมิวัฒนธรรมเก�ะเกร็ด

แหล่งภูมิปัญญ�เครื่องปั้นดินเผ�นนทบุรี จุดกำ�เนิดกรณีศึกษ�

ก�รจัดก�รส�รสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษ�

วันจันทร์ที่ 24 มีน�คม พ.ศ. 2557

จัดโดย สำ�นักบรรณส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช



3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน76

ประมวลภาพ “การประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

PULINET Focus พ.ศ. 2560 - 2564”

การประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET พ.ศ. 2560-2564

จากผลสำาเรจ็การดำาเนนิงานตามแผน “PULINET PLUS” ตอ่มาคณะกรรมการอำานวยการ
ข่ายงานจึงเห็นชอบให้มีการจัด “ประชุมสามัญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพ่ือจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564” 
โดย สำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช ซึง่เปน็การประชมุรว่มระหวา่งคณะกรรมการอำานวยการขา่ยงาน 
และคณะทำางานย่อยทุกคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการอำานวยการ
เห็นชอบให้มีหัวหน้างานสำานักงานเลขานุการหน่วยงานห้องสมุด ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันด้วย  
เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานต่างๆ ตามภารกิจและบริบทของแต่ละสถาบัน ในการประชุมคร้ังน้ี 
จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 144 คน จากห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน 20 แห่ง ในโอกาสเดียวกันนี้
ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ด้วย ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการประชุมได้ร่างแผน
กลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564
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หลังจากการประชุมสามัญข่ายงานแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน 
คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครนิทร ์เพือ่สรปุและกำาหนดกจิกรรมการดำาเนนิงานเพิม่เตมิในแผนกลยทุธข์า่ยงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus พ.ศ. 2560-2564

ปัจจุบันอยู่ในการดำาเนินงานต่อเนื่องของช่วงเวลาเชื่อมต่อของช่วงปลายแผนกลยุทธ์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2555-2559 และช่วงเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564  อันเป็นเวลาก้าวเข้าสู่ “รุ่งอรุณแห่ง 
ทศวรรษที่ 4 ของข่ายงาน”
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ประมวลภาพ “การประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET ครั้งที่3 /2559

วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559”
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กองทุนข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี 
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน 
มแีนวคดิในการจดัต้ังกองทนุขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ข่ายงานมีศักยภาพในการขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยห้องสมุดสมาชิกชำาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีๆ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ใน
ชว่งแรกตัง้กองทนุฯ มหีอ้งสมดุสมาชกิจำานวน 14 แหง่ โดย
มีการบริหารจัดการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน มีประธานคณะกรรมการ
อำานวยการข่ายงาน เลขานุการ และเหรัญญิก ซ่ึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามธรรมนูญข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีหน้าท่ีควบคุม กำากับ ดูแลการรับและจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการดำาเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานในข่ายงานความร่วมมือให้เป็น
ผลสำาเร็จ คณะกรรมการอำานวยการได้มีมติให้สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ตั้ง
กองทุน มีนางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ นักการเงินและบัญชีของสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีทำาหน้าท่ีดูแลด้านการเงินของข่ายงานและจัดเก็บเอกสารสำาคัญไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ค้นหาใน
ภายหลังได ้ และมีการจัดทำาแผนกลยุทธ์ข่ายงานที่แสดงให้เห็นประมาณการงบประมาณใน
การผลักดัน ขับเคลื่อน ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อมามีห้องสมุดสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง รวม
เป็น 20 แห่ง อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกข่ายงานปีละสามหม่ืนบาทน้ีใช้ต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลา 10 ปี 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการอำานวยการฯ ไดพ้จิารณาความจำาเป็นในการพฒันางาน
ต่างๆ ของข่ายงาน จึงได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าธรรมเนียมขึ้นเป็นปีละ 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาท) 
ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานร่วมกันชำาระค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่นี้ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 เป็นต้นมา มีข้อกำาหนดให้ห้องสมุดสมาชิกทุกแห่งส่งค่าธรรมเนียมทุกปีงบประมาณให้
เรยีบรอ้ยภายในอย่างชา้ไมเ่กนิเดอืนธนัวาคมของทกุป ีกองทนุขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่น
ภูมิภาคนี้ มีระเบียบวิธีการของการเบิกจ่ายเงินที่รัดกุมชัดเจน การใช้จ่ายจะสั่งจ่ายโดยประธาน
คณะกรรมการอำานวยการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการ เพื่อสนับสนุนให้
กิจกรรมต่างๆ ของข่ายงานดำาเนินไปได้ด้วยดี และมีการรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ
อำานวยการอย่างสม่ำาเสมอในการประชุมบริหารข่ายงานทุกครั้ง ปัจจุบันผู้อำานวยการสำานัก
บรรณสารสนเทศ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการ และเหรัญญิกข่ายงาน

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นรงค์ ฉิมพ�ลี
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ธรรมนูญข่ายงานธรรมนูญข่ายงาน

ธรรมนูญข่ายงาน
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ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการมาอย่าง
ต่อเน่ืองกว่า 2 ทศวรรษ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 3 ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานได้ร่วมกันพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดทำาและประกาศใช้ “ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย 6 หมวด 
และบทเฉพาะกาล มีข้อกำาหนดในธรรมนูญ รวม 29 ข้อ 

หมวดที่ 1      บททั่วไป  

หมวดที่ 2      ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 

หมวดที่ 3      สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ    

หมวดที่ 4      การบริหารข่ายงาน           

หมวดที่ 5      การเงินและทรัพย์สิน

หมวดที่ 6      การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการยุบเลิกข่ายงาน

บทเฉพาะกาล

ธรรมนูญข่ายงาน 5

ธรรมนูญงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
พุทธศักราช 2558 ที่ประกาศใช้เป็นครั้งแรกนี้ ลงนามโดย
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้อำานวยการสำานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในขณะนั้น

หนังสือ “ธรรมนูญข่�ยง�นห้องสมุด มห�วิทย�ลัยส่วนภูมิภ�ค”

พุทธศักร�ช 2558
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“ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558”

ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
พุทธศักราช 2558

หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1 ธรรมนูญน้ีเรียกว่า“ธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2558”

ข้อ 2 ธรรมนูญนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 คำานิยามในธรรมนูญนี้
3.1 ข่ายงาน หมายถึง ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.2 คณะกรรมการอำานวยการ หมายถึง คณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด  
  มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.3 ประธานคณะกรรมการอำานวยการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการอำานวยการ
     ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.4 รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ หมายถึง รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ
     ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.5 เหรัญญิก หมายถึง เหรัญญิกของคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
     มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.6 เลขานุการ หมายถึง เลขานุการของคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
     มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.7 สมาชิก หมายถึง สมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3.8 คณะทำางาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการอำานวยการแต่งตั้งเป็นคณะทำางาน
     ชุดต่างๆ เพื่อดำาเนินภารกิจร่วมกันของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ข้อ 4 ความเป็นมาของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ พูลิเน็ต (Provincial University 

Library Network-PULINET) เป็นข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภมูภิาค ทีก่อ่ต้ังเมือ่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2529 เปน็ผลสบืเนือ่งทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ในวาระ “โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนมิภาค” โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภมูภิาค พจิารณาคดิรปูแบบโครงการความรว่มมอืทีเ่หมาะสม ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู
กันได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดงบประมาณ โดยสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำาในการจัดตั้งข่ายงาน ฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาบริการสารสนเทศ และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ขอ้ 5 ใหป้ระธานคณะกรรมการอำานวยการรกัษาการตามธรรมนญูนี ้และใหม้อีำานาจออกข้อบังคบั 
       ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้

หมวดที่ 2
ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และวัตถุประสงค์

ข้อ 6 ข่ายงานนี้มีชื่อว่า “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”
       ชื่อภาษาอังกฤษ “Provincial University Library Network”
       ชื่อย่อ “PULINET”

ข้อ 7 ตราสัญลักษณ์ของข่ายงานมีลักษณะดังรูป
แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย การใช้จุดวงกลมเพื่อวางตำาแหน่ง

ของแตล่ะมหาวทิยาลยัในภมูภิาคต่าง ๆ  ลดจำานวนลงใหเ้หลอืเป็นกลุม่หลกั ๆ  โดยยดึตำาแหนง่
ได้ 6 จุด แล้วใช้เส้นลากไปยังตำาแหน่งต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงถึงกัน มีลักษณะเป็นอักษรภาษา
องักฤษ คอืตวั “P” ซึง่เปน็อกัษรตัวแรกของคำาวา่ “PULINET” แลว้วางขอ้ความ “PULINET” 
อยู่ด้านขวา และ“ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”อยู่ด้านล่าง

รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้กับสัญลักษณ์ อักษร P และคำาว่า PULINET คือ HandelGotDBol 
ส่วนรูปแบบตัวอักษรของคำาว่า“ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค”คือ 
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PSL OmyimAD และคู่สีที่ใช้คือ“ม่วงสิรินธรกับเทาเข้ม”เพื่อสื่อถึงการรวมกลุ่มกันแบบ
ไร้ขอบเขตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุดสีที่ใช้สำาหรับตราสัญลักษณ์ 
P คือ สีม่วงสิรินธร รหัสสี C60 M90 Y0 K0 ส่วนสีที่ใช้กับคำาว่า PULINET และคำาว่าข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คือสีเทาเข้ม รหัสสี C30 M0 Y0 K70

ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของข่ายงาน
8.1 เพื่อร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อันจะนำาไปสู ่ 
    การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
8.2 เพือ่รว่มมอืกนัพฒันาเครือ่งมอื วธิกีาร กระบวนการทำางาน และนวตักรรมอนัจะสง่เสรมิ
     ให้ภารกิจของสมาชิกบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ
8.3 เพือ่รว่มมือระหว่างขา่ยงาน หน่วยงานวชิาการ และองค์กรอืน่ ๆ  ในการจัดกิจกรรมทาง
     วิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการจัดการและการบริการสารสนเทศให้มี
     คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
8.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
     แนวทางและมาตรฐานการจัดการและการบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบัน
     อุดมศึกษา

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ 9 สมาชิก
ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีภารกิจเป็นห้องสมุดแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นหน่วย

งานเทยีบเทา่คณะทีม่กีารบรหิารงานเบด็เสรจ็ในตวัเอง และสงักดัมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค
ที่สถาบันเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของข่ายงาน

ข้อ 10 หน้าที่ของสมาชิก
10.1 ปฏิบัติตามธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการ
        อำานวยการรวมทั้งให้การสนับสนุนรักษาคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
       ข่ายงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
10.2 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำาเนินกิจการต่าง ๆ ของข่ายงาน
10.3 ชำาระค่าสมาชิกข่ายงานตามมติของคณะกรรมการอำานวยการ
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ข้อ 11 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการอำานวยการ และต้องได้

รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนสมาชิก

ข้อ 12 การขาดจากสมาชิกภาพ
12.1 ลาออก โดยยืน่หนงัสอืเปน็ลายลกัษณอ์กัษรตอ่ประธานคณะกรรมการอำานวยการ และ
      ท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการได้พิจารณาอนุมัติ โดยสมาชิกรายน้ันต้องชำาระหน้ีสิน
      ที่ยังติดค้างอยู่กับข่ายงานเป็นที่เรียบร้อย
12.2 ที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการได้พิจารณาลงมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก โดย
       ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนสมาชิก

หมวดที่ 4
การบริหารข่ายงาน

ขอ้ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
        มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” ซึ่งมาจากผู้บริหารสูงสุดของสมาชิก เพื่อทำาหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

13.1 ประธานคณะกรรมการ
13.2 รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1
13.3 รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2
13.4 กรรมการ
13.5 เหรัญญิก
13.6 เลขานุการ

ส่วนกรรมการตำาแหน่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอำานวยการเห็นสมควร
กำาหนดให้มีขึ้น

ข้อ 14 การได้มาซึ่งคณะกรรมการอำานวยการ เพื่อการทำาหน้าที่ในตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
14.1 ประธานคณะกรรมการอำานวยการได้มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
       อำานวยการ โดยได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
14.2 ให้ประธานคณะกรรมการอำานวยการเลือกรองประธานคณะกรรมการอำานวยการคน
       ที่ 1 รองประธานคณะกรรมการอำานวยการคนที่ 2 เหรัญญิก และเลขานุการ โดย
       ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
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ใหป้ระธานคณะกรรมการอำานวยการจดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้กรรมการตำาแหนง่ตา่ง ๆ  และ
นำาเสนอต่อสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับ
ทราบ ทั้งนี้ให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังการเริ่มวาระ

ในกรณีที่มีกรรมการข้อ 13 ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ หมดสภาพ
สมาชิกให้คณะกรรมการอำานวยการพิจารณาดำาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการทดแทน

ข้อ 15 หน้าที่ของคณะกรรมการอำานวยการ
15.1 ประธานคณะกรรมการอำานวยการ

(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
(2) บริหารงานและกิจกรรมของข่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(3) อนุมัติค่าใช้จ่ายของข่ายงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำานวยการ

15.2 รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ
(1) ทำาหน้าที่ช่วยประธานคณะกรรมการอำานวยการในการบริหารกิจการของข่ายงาน
    ประสานงานกิจกรรมของข่ายงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทำาหน้าทีแ่ทนในกรณีทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอำานวยการ หรอื 
    กรณีท่ีประธานคณะกรรมการอำานวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ท้ังน้ีในการทำา
    หน้าท่ีแทนประธานคณะกรรมการอำานวยการ ให้รองประธานคณะกรรมการอำานวยการ
    ตามลำาดับตำาแหน่งเป็นผู้กระทำาการแทน

15.3 เหรัญญิก
(1) จัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ตามข้อ 21
(2) ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของข่ายงาน จัดทำารายงานการเงิน และจัดเก็บหลักฐาน
    เอกสารการเงินทั้งหมด
(3) จดัเตรยีมและนำาเสนอรายงานการเงินทีถ่กูตอ้งครบถว้นตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
    อำานวยการ
(4) เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณของปีถัดไป

15.4 เลขานุการ
(1) ประสานงานกิจกรรมของข่ายงาน
(2) จัดทำาวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
(3) ทำาหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการอำานวยการมอบหมาย
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15.5 กรรมการ และกรรมการตำาแหน่งอืน่ ๆ  มหีนา้ทีร่ว่มบรหิารงานและกจิกรรมของขา่ยงาน
       ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ 16 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการอำานวยการ
16.1 ให้ประธานคณะกรรมการอำานวยการอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละ 2 ปี ทั้งนี้ ก่อนครบ
       วาระการบริหารงานอย่างน้อย 90 วัน ให้คณะกรรมการอำานวยการเลือกตั้งประธาน
       คณะอำานวยการคนใหม่ และมอบงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง
       ประธานคณะกรรมการอำานวยการ เมื่อบริหารงานครบตามวาระแล้ว ประธานคณะ
       กรรมการอำานวยการมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
       ได้อีก ในกรณีกรรมการทดแทน ให้ดำารงตำาแหน่งได้เท่าวาระของกรรมการเดิม
16.2 กรรมการตำาแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ 13 หมดวาระตามวาระของประธานคณะกรรมการ
       อำานวยการคนนั้น

ข้อ 17 การพ้นจากตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการอำานวยการ
17.1 ปฏิบัติงานครบวาระ 2 ปี
17.2 พ้นจากการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสมาชิก
17.3 ลาออก
17.4 ตามมติของคณะกรรมการอำานวยการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนสมาชิก
17.5 พ้นจากการเป็นสมาชิก
17.6 ตาย

ข้อ 18 อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอำานวยการ
18.1 ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง และประกาศต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติ โดยต้องไม่ขัด
       ต่อธรรมนูญฉบับนี้
18.2 แต่งตั้งคณะทำางานชุดต่าง ๆ หรืออนุกรรมการ
18.3 จัดทำาแผนงานประจำาปีงบประมาณ งบประมาณรายรับและรายจ่ายของข่ายงานประจำาปี
       งบประมาณ
18.4 บริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของข่ายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
18.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำานวยการมีมติให้ดำาเนินงาน

ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
19.1 ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
19.2ตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของกรรมการท้ังหมด มตขิองท่ีประชุม
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        คณะกรรมการอำานวยการที่ไม่ขัดกับธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง และประกาศ
       ของข่ายงาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
       ประธานคณะกรรมการอำานวยการในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
19.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการอำานวยการ และรองประธานคณะกรรมการอำานวยการ
       ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีเข้าประชุมในคราวน้ัน
       เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น

ข้อ 20 ในกรณีที่ต้องมีการตีความตามธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง หรือประกาศ ให้ถือการ
         ตัดสินของคณะกรรมการอำานวยการเป็นที่สิ้นสุด

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ 21 ข่ายงานอาจมีรายได้และทรัพย์สินจากที่มา ดังต่อไปนี้
21.1 ค่าสมาชิกข่ายงาน
21.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
21.3 รายได้จากการจัดกิจกรรมหรือทรัพย์สินของข่ายงาน

ข้อ 22 ให้เหรัญญิกจัดทำารายงานสถานะทางการเงินของข่ายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
         รับทราบ และให้การรับรองทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ

ข้อ 23 การโอนหรือการจำาหน่ายทรัพย์สินอื่น ๆ  ของข่ายงานที่มิใช่เงินสด จะกระทำาได้โดยมติของ
        ที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการเท่านั้น

ข้อ 24 การบริหารการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของข่ายงาน

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการยุบเลิกข่ายงาน

ข้อ 25 ธรรมนูญ ข้อบังคับ และระเบียบของข่ายงานจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุม
         คณะกรรมการอำานวยการเท่านั้น และจะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
         จำานวนสมาชิก
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ข้อ 26 การยุบเลิกข่ายงาน จะกระทำาได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ โดยได้รับ
         ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนสมาชิก ยกเว้นเป็นการยุบเลิกเพราะเหตุของ
         กฎหมาย

ข้อ 27 หากข่ายงานต้องยุบเลิกไปโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้มอบทรัพย์สินท้ังหมดของข่ายงานท่ีเหลืออยู่ 
        แก่สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่น ๆ หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 28 การรับรองธรรมนูญคร้ังแรกให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการ คร้ังท่ี 
         2/2558 วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อ 29 ให้ห้องสมุด หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเป็นห้องสมุดแต่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนจำานวน 20 แห่ง 
         ตามรายชื่อที่แนบท้ายที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนการประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงเป็น
         สมาชิกต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

                                                    
                        

(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus

พ.ศ. 2560-2564

แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus

พ.ศ. 2560-2564
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แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Focus

พ.ศ. 2560-2564

6

มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด

1. พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน

2. พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน

4. ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ

5. วิเคราะห์และสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการกำาหนดนโยบายแก่

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

พันธกิจที่ 1

พัฒนาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันของ
สมาชิกในข่ายงาน

เสริมสร้างการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

1. จัดหา e-resources 
ร่วมกัน

1.1 ลดความซ้ำาซ้อนการบอกรับ
วารสารต่างประเทศ

1.1.1 โครงการศึกษาและทบทวนการบอกรับ
และการให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ 
(โครงการต่อเนื่องทุกปี)

คณะทำางานวารสาร

1.2 จัดซื้อ e-resources ร่วมกัน 1.2.1 การทบทวนบอกรับ E-Book และ EDS คณะกรรมการอำานวยการ

1.3 พัฒนา e-resources ร่วมกัน 
เช่น learning object

1.3.1 กำาหนดหัวเรื่อง Learning Object
คณะกรรมการอำานวยการ

2. พัฒนาระบบการ 
บ ริ ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
สารสนเทศร่วมกัน

2.1 คลังสารสนเทศ PULINET 
(PULINET Archive)

2.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ 
PULINET Archive

คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น 
และคณะทำางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.2 การจัดทำาดรรชนีวารสาร
ภาษาไทยร่วมกัน

2.2.1 โครงการจดัทำาดรรชนวีารสารภาษาไทย
ร่วมกัน

คณะทำางานวารสาร

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ยมื-คนื (reciprocal borrowing) 
ร่วมกัน

2.3.1 โครงการปรับระบบยืมคืนร่วมกัน เช่น 
ผู้ใช้บริการของสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้
โดยไม่ต้องแสดงบัตรสมาชิก PULINET และมี
ระบบตรวจสอบ

คณะทำางานบริการ

2.4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน

2.4.1 โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน

คณะทำางานบริการ

2.5 รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปี

2.5.1 รายงานผลการดำาเนินการทุกปี
คณะกรรมการอำานวยการ

2.6 คลังผลงานวิชาการของ
ข่ายงาน PULINET (PULINET 
Repository)

2.6.1 โครงการพัฒนาคลังผลงานวิชาการของ
ข่ายงาน PULINET

คณะทำางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ



ธรรมนูญ ข่ายงาน 93

พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

พันธกิจที่ 1

พัฒนาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันของ
สมาชิกในข่ายงาน

เสริมสร้างการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

1. จัดหา e-resources 
ร่วมกัน

1.1 ลดความซ้ำาซ้อนการบอกรับ
วารสารต่างประเทศ

1.1.1 โครงการศึกษาและทบทวนการบอกรับ
และการให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ 
(โครงการต่อเนื่องทุกปี)

คณะทำางานวารสาร

1.2 จัดซื้อ e-resources ร่วมกัน 1.2.1 การทบทวนบอกรับ E-Book และ EDS คณะกรรมการอำานวยการ

1.3 พัฒนา e-resources ร่วมกัน 
เช่น learning object

1.3.1 กำาหนดหัวเรื่อง Learning Object
คณะกรรมการอำานวยการ

2. พัฒนาระบบการ 
บ ริ ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
สารสนเทศร่วมกัน

2.1 คลังสารสนเทศ PULINET 
(PULINET Archive)

2.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ 
PULINET Archive

คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น 
และคณะทำางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.2 การจัดทำาดรรชนีวารสาร
ภาษาไทยร่วมกัน

2.2.1 โครงการจดัทำาดรรชนวีารสารภาษาไทย
ร่วมกัน

คณะทำางานวารสาร

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ยมื-คนื (reciprocal borrowing) 
ร่วมกัน

2.3.1 โครงการปรับระบบยืมคืนร่วมกัน เช่น 
ผู้ใช้บริการของสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้
โดยไม่ต้องแสดงบัตรสมาชิก PULINET และมี
ระบบตรวจสอบ

คณะทำางานบริการ

2.4 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน

2.4.1 โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน

คณะทำางานบริการ

2.5 รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปี

2.5.1 รายงานผลการดำาเนินการทุกปี
คณะกรรมการอำานวยการ

2.6 คลังผลงานวิชาการของ
ข่ายงาน PULINET (PULINET 
Repository)

2.6.1 โครงการพัฒนาคลังผลงานวิชาการของ
ข่ายงาน PULINET

คณะทำางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

พันธกิจที่ 3

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสมาชิกในข่ายงาน

เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรใน
ข่ายงานร่วมกัน

1. พัฒนาบุคลากร 
ร่วมกัน

1.1 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
(good practice) ในงาน
ห้องสมุด

1.1.1 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี โดย
พิจารณาผลงานวิชาการจากคณะกรรมการ
อำานวยการ

คณะกรรมการอำานวยการ

2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำาเสนอผลงานใน
เวทีระดับนานาชาติ

2.1 พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรด้าน
วิชาชีพนำาไปสู่สากล

2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ทุน
บุคลากรด้านวิชาชีพไปนำาเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ

คณะกรรมการอำานวยการ

2.2 พัฒนาภาวะผู้นำา (ต่อเนื่อง) 2.2.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง คณะกรรมการอำานวยการ

2.3 ให้ทุนการนำาเสนอผลงาน
สำาหรับคณะทำางาน (นำาเสนอ
ทางวาจา)

2.3.1 โครงการส่งเสริมการนำาเสนอผลงาน
สำาหรับคณะทำางาน คณะกรรมการอำานวยการ

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อความ
เป็นเลิศด้านบริการ

1. พัฒนาและ 
ส่งเสริม ศักยภาพ
ของสมาชิกในการ 
สร้างนวัตกรรม
2. เผยแพร่ 
(ในข่ายงานและ 
นอกข่ายงาน)
3. แลกเปลี่ยน 
(ในประเทศและ 
ต่างประเทศ)

1. จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำาเสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือ
ด้านการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน
กับสถาบันใน
ต่างประเทศ

1. พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย 
(R2R) ร่วมกัน

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R)
1 คณะทำางาน / 1 โครงการ

ทุกคณะทำางาน

2. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กรผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น CQI, R2R

2.1.1 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ
องค์กรผ่านเครื่องมือ

สำานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ

3.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ

สำานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ดำาเนินการโครงการจัดทำา
รางวัลผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น (PULINET Awards)

4.1.1 โครงการ PULINET Awards

คณะกรรมการอำานวยการ

พันธกิจที่ 2

พัฒนาแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นของสมาชิกใน
ข่ายงานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับชาติ

เสริมสร้างช่องทาง
เข้าถึง (gateway) 
และเผยแพร่ข้อมูล
ท้องถิ่นของข่ายงาน

พัฒนาช่องทางเข้าถึง 
(gateway) ข้อมูล
ท้องถิ่นของข่ายงาน

เช่ือมโยงแหล่งสารสนเทศ ท้องถ่ิน 
/ฐานความรู้เพื่อให้ สามารถเข้า
ถึงผ่านอินเทอร์เน็ต

1.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล
ข้อมูลท้องถิ่นระดับชาติ คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น

1.1.2 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขป
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น

พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
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พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

พันธกิจที่ 3

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสมาชิกในข่ายงาน

เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรใน
ข่ายงานร่วมกัน

1. พัฒนาบุคลากร 
ร่วมกัน

1.1 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
(good practice) ในงาน
ห้องสมุด

1.1.1 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี โดย
พิจารณาผลงานวิชาการจากคณะกรรมการ
อำานวยการ

คณะกรรมการอำานวยการ

2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำาเสนอผลงานใน
เวทีระดับนานาชาติ

2.1 พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรด้าน
วิชาชีพนำาไปสู่สากล

2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ทุน
บุคลากรด้านวิชาชีพไปนำาเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ

คณะกรรมการอำานวยการ

2.2 พัฒนาภาวะผู้นำา (ต่อเนื่อง) 2.2.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง คณะกรรมการอำานวยการ

2.3 ให้ทุนการนำาเสนอผลงาน
สำาหรับคณะทำางาน (นำาเสนอ
ทางวาจา)

2.3.1 โครงการส่งเสริมการนำาเสนอผลงาน
สำาหรับคณะทำางาน คณะกรรมการอำานวยการ

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อความ
เป็นเลิศด้านบริการ

1. พัฒนาและ 
ส่งเสริม ศักยภาพ
ของสมาชิกในการ 
สร้างนวัตกรรม
2. เผยแพร่ 
(ในข่ายงานและ 
นอกข่ายงาน)
3. แลกเปลี่ยน 
(ในประเทศและ 
ต่างประเทศ)

1. จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
นำาเสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือ
ด้านการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน
กับสถาบันใน
ต่างประเทศ

1. พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย 
(R2R) ร่วมกัน

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R)
1 คณะทำางาน / 1 โครงการ

ทุกคณะทำางาน

2. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กรผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น CQI, R2R

2.1.1 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ
องค์กรผ่านเครื่องมือ

สำานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ

3.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือสถาบัน/
เครือข่ายในต่างประเทศ

สำานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ดำาเนินการโครงการจัดทำา
รางวัลผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น (PULINET Awards)

4.1.1 โครงการ PULINET Awards

คณะกรรมการอำานวยการ

พันธกิจที่ 2

พัฒนาแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่นของสมาชิกใน
ข่ายงานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับชาติ

เสริมสร้างช่องทาง
เข้าถึง (gateway) 
และเผยแพร่ข้อมูล
ท้องถิ่นของข่ายงาน

พัฒนาช่องทางเข้าถึง 
(gateway) ข้อมูล
ท้องถิ่นของข่ายงาน

เช่ือมโยงแหล่งสารสนเทศ ท้องถ่ิน 
/ฐานความรู้เพื่อให้ สามารถเข้า
ถึงผ่านอินเทอร์เน็ต

1.1.1 โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล
ข้อมูลท้องถิ่นระดับชาติ คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น

1.1.2 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขป
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น

พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
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พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ 

(PULINET Focus)
แผนงานสำาคัญ

ระยะเวลาดำาเนินงาน
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

พันธกิจที่ 5

วิเคราะห์และสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจและการกำาหนด
นโยบายแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.เสริมสร้างการ
กำาหนดทิศทางการ
จัดการสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
2. การเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายด้านการ
บริหารงานห้องสมุด
/สารสนเทศ
3.เสริมสร้างสังคม
การเรียนรู้และการรู้
เท่าทันสื่อ
4. การเสริมสร้าง
บทบาทของห้องสมุด
ในสังคมยุคใหม่

1. วิจัยและพัฒนา
สังคมการเรียนรู้
2. ให้ทุนสนับสนุน
การทำาวิจัย
3.การพัฒนาฐาน
ข้อมูล (PULINET 
Archives)
4. การเป็นศูนย์ฝึก
อบรมด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ (Training 
Center)
5. การกำาหนดวาระ
แห่งสังคมสารสนเทศ 
(Agenda Setting)

1.1 การสร้างระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ

1.1.1 การจัดทำาสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การแก้ปัญหา/การพัฒนาตัดสินใจ
เชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการอำานวยการ

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 2.1.1 โครงการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย

3.1 การพัฒนาความรู้ในหัวข้อที่ 
PULINET เชี่ยวชาญให้กับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ
คณะทำางานเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการอำานวยการ

คณะกรรมการ
อำานวยการ

คณะทำางาน
บริการ

คณะทำางาน
ข้อมูลท้องถิ่น
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คณะกรรมการอำานวยการ

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 2.1.1 โครงการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย

3.1 การพัฒนาความรู้ในหัวข้อที่ 
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คณะทำางาน
วารสาร

คณะทำางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะทำางาน
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการ

ดำาเนินงาน
ห้องสมุด
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ผู้ริเริ่ม
แนวคิดก่อต้ังข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเบ้ืองแรก และ
ให้การสนับสนุนผลักดันจนกระท่ังมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนเป็น
ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค และดว้ยความรว่มแรง
ร่วมใจจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งท่ีให้ความสนใจและช่วยกันผลักดัน

ใหเ้กดิความกา้วหนา้มาจนถงึปจัจบุนั ซึง่มสีมาชกิในเครอืขา่ย 20 มหาวทิยาลยั สิง่ทีศ่าสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ปรารถนา คือ ต้องการให้ PULINET เป็นแหล่งความรู้ของ
ประเทศและพยายามใหผู้ใ้ชเ้ครอืขา่ยนีเ้กดิความรูม้ากทีส่ดุโดยเฉพาะกบัคนในประเทศไทย ซึง่จะ
ได้นำาความรู้เหล่าน้ีไปต่อยอดในกิจการหรืออาชีพของตนเองต่อไป ความรู้ของ PULINET นี้ 
นอกจากจะใหบ้รกิารต่อประชาคมของมหาวทิยาลยัเปน็หลกัแลว้ ยงัสามารถทีจ่ะใหบ้ริการแก่สังคม
โดยรอบอีกด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นอย่างสูงท่ีจะทำาให้เกิดข้ึน อันท่ีจริงแล้ว
การเกิดข้ึนมาของข่ายงานน้ีมีเหตุมาจากเพ่ือการประหยัดทรัพยากร ลดความซ้ำาซ้อน ร่วมมือกันให้ดี 
และช่วยกันคนละไม้คนละมือ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และเมื่อนำาทรัพยากรตลอดจน
สรรพกำาลังที่ห้องสมุดแต่ละแห่งมีมารวมกัน ย่อมเกิดประโยชน์อย่างมากมาย 

สารสนเทศท่ีเปน็ของไทยทีดี่และมคุีณภาพนัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัและเข้าถึงไดย้าก เช่น ผลงาน
ท่ีเป็นงานวิจัยดีๆ ของประเทศไทย นักวิชาการในต่างประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่คนไทยไม่รู้จัก 
ข่ายงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นต้องพยายามสร้างความเด่นความสำาคัญในประเด็น
เรื่องของภูมิปัญญาในท้องถิ่น ความรู้ในท้องถิ่น สารสนเทศในท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่มากมาย และควร
ยึดหลักหรือมีพื้นฐานเรื่องของท้องถิ่นให้มั่นคง เมื่อถึงเวลาท่ีผู้ใช้ต้องการสารสนเทศในเรื่องของ
ท้องถิ่นต้องมาที่ PULINET ให้ผู้ใช้คิดถึง PULINET ก่อนเป็นอันดับแรก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7นานาทัศนะ : อัตลักษณ์ข่ายงาน
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ในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นผู้หนึ่งในการเริ่มก่อตั้ง
ข่ายงานขึ้น โดยผู้ที่เริ่มแนวคิดด้วยกันมีอยู่ 4-5 คน ได้เสนอในที่
ประชุมเพ่ือจะขอต้ังเป็นข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
ครัง้แรกเราใชช้ือ่วา่ “โครงการจัดต้ังขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมิภาค” (A Plan for the Establishment of Provincial) ได้ตกลงร่วมกันให้นำาเสนอ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะเริ่มดำาเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อขอรับการสนับสนุน  
ตอ่มาอธิการบดทีีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละแหง่จึงนำาเสนอทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัในสว่นภมูภิาค 
แล้วอธิการบดีในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจึงให้การสนับสนุนห้องสมุด และร่วมมือกันจนเป็น 
PULINET เช่นทุกวันนี้

ได้ร่วมมือกันดำาเนินการกันมาระยะหน่ึง และร่วมกันต่อสู้เร่ืองตำาแหน่งบรรณารักษ์ชำานาญการ  
และตำาแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ในตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงเชี่ยวชาญพิเศษ โดยทั้ง 2 ตำาแหน่งนี้  
เพราะมีแนวคิดว่าขอให้เงินเดือนถึงก่อน และผ่านการประเมินแล้วเข้าสู่ตำาแหน่งได้เลยช่วยกัน
ชี้แจงอย่างทรหดมาก โดยทั้งนำาเสนอเข้าที่ประชุมผู้อำานวยการห้องสมุด ซึ่งกลุ่มของ PULINET  มี 
ทา่นอาจารย ์ดร. ม.ร.ว.รจุยา อาภากร มกัจะเปน็ผูน้ำาเสนอ ในบางครัง้กท็อ้มกีารปรบัทกุขก์นัเสมอ  
แต่ด้วยความพยายามอย่างมุ่งมั่นร่วมกัน ก็ได้กรอบตำาแหน่งบรรณารักษ์ชำานาญการ แต่ยังไม่ได้
กรอบตำาแหน่งบรรณารักษ์เช่ียวชาญ โดยตำาแหน่งบรรณารักษ์เช่ียวชาญต้องทำาและขอผลงาน ผู้ท่ีมี
ส่วนชว่ยผลักดนัให้เราผา่นเรือ่งนีไ้ดค้อื อาจารยป์ราโมทย ์โชตมิงคล เปน็นกักฎหมายประจำาทบวง
มหาวิทยาลัยสมัยนั้น พอต่อมาในระยะหลังก็ได้กรอบเพิ่มเป็นชำานาญการ และระดับเชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ทำาให้เราเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้น ต่อมาทางห้องสมุดส่วนกลางเริ่มรวมตัวกันขึ้นบ้าง
เปน็เครอืขา่ยหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัส่วนกลาง (THAILINET M)  เมือ่ประธานในทีป่ระชมุพจิารณา
แล้วเห็นว่าทั้ง PULINET และ THAILINET น่าจะได้ทำางานร่วมกัน แต่ก็ร่วมงานกันได้เป็นบางส่วน 
ทำาให้ PULINET เหนียวแน่นขึ้น

จุดเด่นของข่ายงาน PULINET คือความเหนียวแน่นในการร่วมกันทำางาน ช่วยกันพัฒนา
งานรุ่นตอ่รุ่นอยา่งนา่ชืน่ใจจนเปน็ทีย่อมรบัของวงการวชิาชพี  ชว่ยกนัสรา้งสรรคง์านอยา่งทนัสมยั  
คนรุ่นก่อนก็มองดูอย่างช่ืนชม และภาคภูมิใจในความร่วมมือท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเรา และเห็นน้องๆ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

อดีตผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีตกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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บางคนก็รุ่นหลานแล้วต้ังใจทำางานม่ันคง สม่ำาเสมอ น้ีคือความประทับใจของคนรุ่นก่อนท่ีดำาเนินการ
อย่างขลุกขลักและประคับประคองจนเป็นรูปร่างไว้ ถ้ารุ่นน้องไม่นำาความก้าวหน้าและสร้างสรรค์
มาจนทุกวันน้ีคงไม่มี PULINET ท่ีเป็นท่ียอมรับและติดปากท้ังชาววิชาชีพและสาขาอ่ืนๆ อย่างทุกวันน้ี

การก้าวเดินต่อไปของน้องๆ ทั้งคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางาน ต่างๆ ได้แก่ 
คณะทำางานบริการ คณะทำางานวารสาร คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำางานเทคโนโลยี และ
คณะทำางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด ขอให้มุ่งม่ันต้ังใจสานงานต่อไป 

จุดเด่นของข่ายงาน PULINET  คือความเหนียวแน่น เข้มแข็งในการร่วมกันทำางาน ช่วยกัน
พัฒนางานรุ่นต่อรุ่นอย่างน่าชื่นใจจนเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ  ช่วยกันสร้างสรรค์งานอย่าง
ทนัสมัย คนรุ่นก่อนกม็องดูอยา่งชืน่ชม และภาคภมูใิจในความรว่มมอืท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเรา  และ
เห็นน้องๆ บางคนก็รุ่นหลานแล้วตั้งใจทำางานมั่นคง สม่ำาเสมอ

สำาหรับด้านอื่นไม่น่าห่วงเพราะเราชาว PULINET ทำาได้ดีและก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจ
แตท่ีน่า่เปน็หว่งคอืคณะทำางานขอ้มลูทอ้งถิน่ อยากมองเหน็เรือ่งนีเ้ปน็เอกลกัษณข์องชาว PULINET 
เพราะหลายแห่งทำาไม่ได้เพราะไม่ใช่ไม่มีความสามารถ แต่โอกาส สิ่งแวดล้อมและข้อมูลดิบ
ค่อนข้างหายาก และไม่สะดวกเหมือนเราชาว PULINET เราหันมาจับงานด้านนี้กันจริงจัง 
ชาว ASEAN UNESCO รวมถึงชาวโลกหันมาสนใจในเรื่องนี้มาก เพราะเป็นพื้นฐานทั้งเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศเลยทีเดียว แล้วถ้าเราไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ให้เขา เราชาว PULINET ต้องทำาได้ 
ในแต่ละแห่งต้องเริ่มดำาเนินการให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเองให้ได้ คิดสร้างสรรค์อย่างแปลกใหม่ 
มั่นใจว่าน้องๆ ทำาได้

อกีสิง่หนึง่กคื็อ ขอใหพ้วกเราชาว PULINET ชว่ยกนัผลกัดนัศนูยก์ลางการจดัการสารสนเทศ
ทอ้งถิน่แหง่ชาตขิึน้มาใหไ้ด้  เรามผีลงานวจัิยทีช่ดัเจนแลว้  ขณะเดยีวกนัรฐับาลกย็อมรบัและพรอ้ม
ที่จะให้การสนับสนุน

เราชาว PULINET ต้องทำาได้ ฝากจัดการศูนย์กลางการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นไว้ในมือ
เราชาว PULINET ทุกคน
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ผลงานของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
หรอื PULINET ไดพ้ฒันาไปมาก ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานของ
การร่วมมือกันทำางานข่ายงาน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องพิจารณาหารูปแบบ
ของความร่วมมือท่ีจะทำาร่วมกัน เช่น การจัดซ้ือฐานข้อมูลร่วมกัน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
เพื่อลดความซ้ำาซ้อนและประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book ที่มี
ราคาแพง การให้บริการช่องทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก การให้ความรู้และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพท่ีเท่าเทียมกัน 
การสร้างความเป็นธรรมในความรับผิดชอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรร่วมกัน
นับเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก การร่วมมือกันคิดช่วยกันทำานั้นจะมีพลังที่จะทำาให้เกิดความสำาเร็จ

ในฐานะที่อยู่ในวงการบรรณารักษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ สอนในระดับ
ปริญญาเอกดว้ยแลว้เหน็วา่ อนาคตของขา่ยงานและอนาคตของวงการบรรณารกัษน์ัน้ ทัง้ข่ายงาน 
PULINET และหอ้งสมดุต้องปรบัตัวใหเ้ขา้กบับรบิทใหม่ๆ  ซึง่มกีารเปลีย่นโฉมหนา้ไปมาก หอ้งสมดุ
ต้องไดร้บัสถานะเปน็ทีย่อมรบัในสงัคมในวงวชิาชพีอืน่ๆ ซึง่กม็คีวามสำาคญัมาก จะเหน็วา่ในชว่งนี้
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในศตวรรษที่ 21 นี้มีทักษะใดบ้างของ
มนุษย์ที่จำาเป็น แม้กระทั่งในประชาคมอาเซียน ก็มีนักวิชาการ มีนักสังคมศาสตร์ นักรัฐศาสตร์
เขียนให้ข้อคิดไว้มากมายว่า ทักษะที่คนในอาเซียนจะอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมี
ความสุขและอยู่อย่างสมศักด์ิศรี ซึ่งความรู้หรือทักษะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 น่ันก็คือ การมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการรู้สารสนเทศ เมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าบรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีความสำาคัญและมีบทบาทที่จะทำาให้เกิดทักษะที่จะ
ทำาให้อยู่ในประชาคมอาเซียนได้ บุคลากรในห้องสมุดถือว่าเป็นบุคคลที่สำาคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 
เพราะฉะนั้นห้องสมุดและบุคลากรในห้องสมุดจะต้องเปลี่ยนบทบาท ดังเช่นท่ีในต่างประเทศ
ปัจจุบันนี้ บรรณารักษ์ได้เข้าไปร่วมกับอาจารย์ สอนกับอาจารย์ ร่วมออกแบบการเรียนการสอน 
รวมถึงร่วมกันคิดเรื่องของแบบฝึกหัด ร่วมออกแบบงานท่ีจะมอบหมายให้นักศึกษาทำา และร่วม
สอนวิชาต่างๆ เช่น วิชาบริหารธุรกิจ วิชาชีววิทยา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในวิชาเหล่านี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี

วิทยากรในการระดมความคิดเห็นในการก่อตั้งข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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บรรณารักษ์และอาจารย์ผู้สอนจะบูรณาการนำาการรู้สารสนเทศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาต่างๆ 
อาจารย์จะเป็นผู้กำาหนดหัวข้องานแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้นักศึกษาทำาร่วมกับบรรณารักษ์ โดย
บรรณารักษ์จะร่วมออกแบบว่าวิชาเหล่านี้ ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการที่จะรู้จักทรัพยากร
สารสนเทศใดบ้าง รู ้วิธีประเมินทรัพยากร รู ้การใช้ฐานข้อมูลและวิธีการค้นหาสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนรู้วิธีการเขียนสังเคราะห์ ดังจะเห็นได้จากบทความมากมายที่เกี่ยวกับ 
Faculty and Librarian Partnership หมายถึง อาจารย์กับบรรณารักษ์ร่วมกันสอน อีกประเด็นหน่ึง
คือ ในด้านการจัดการความรู้ หรือ Knowledge management – KM ขององค์กรนั้น ใน
ประเทศออสเตรเลยีเปน็ทีย่อมรบักนัวา่ บรรณารกัษเ์ปน็ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัการความรู ้
แต่ต้องเพิ่มเติมความรู้วิธีการจัดการความรู้ที่แฝงเร้นหรือ Tacit Knowledge โดยบรรจุรายวิชา
ไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ เพื่อให้รู ้วิธีการจัดการความรู้ และทำางานได้เพิ่มขึ้นอีกมาก 
จะเห็นว่า ในปัจจุบันบทบาทบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดอย่างเดียว แต่อยู่ข้างนอกด้วย

ในฐานะที่อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควร มีลูกศิษย์โดยตรงที่เรียนด้วยและอาจจะเป็น
ลูกศษิยท์างออ้มทีอ่า่นหนงัสอืหรอืบทความทีเ่ขยีน คอื ขอใหม้กีำาลงัใจ มกีารศกึษาเรยีนรูอ้ยูต่ลอด
เวลา เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของบรรณารักษ์และห้องสมุดให้ได้สมความตั้งใจ ประสบผล
สำาเร็จ ให้มีสติปัญญาและความคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย
เฉพาะห้องสมุดในข่ายงาน PULINET ซึ่งเป็นความหวังของประเทศในการเปลี่ยนแปลง 
เปลีย่นแปลงในเรือ่งของการผลติบคุลากร ใหค้นของประเทศไทยมคีณุภาพ บณัฑติของประเทศไทย
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถที่จะทำางานระดับผู้บริหารในสถานประกอบการต่างๆ ใน
ประเทศไทย และมีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
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อาจารยจ์ารพุร พงศศ์รวีฒัน ์เริม่ตน้สรา้งขา่ยงานหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ในช่วงที่รับหน้าที่เป็น
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหาใน
ด้านงบประมาณในด้านการจัดหาวารสารและหนังสือ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ขยายสาขาวิชาและคณะเพ่ิมข้ึน ประกอบกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคในขณะน้ัน 
เชน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ตา่งกม็สีาขาวชิาทีเ่ปดิการเรยีนการสอน
คล้ายคลึงกัน การสั่งซื้อวารสารที่ซ้ำาซ้อนกัน การนำาเอกสารออกบริการล่าช้า การทำางานยังอยู่ใน
ระบบ manual โดยก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มีแนวคิดริเริ่มที่จะนำาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนางานเพื่อลดความ
ซ้ำาซ้อน และเพ่ือให้มีการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 

จากแนวคดิขา้งต้นทีต้่องการใหห้อ้งสมดุทีม่สีภาพปัญหาคลา้ยกนั งบประมาณใกลเ้คยีงกนั 
สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนอยู่ในระดับใกล้กัน ได้มาพบปะหารือในด้านความร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการอย่างเต็มท่ี รวมท้ังหาวิธีการร่วมกัน ในอัน
ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าถึงทุกๆ งาน จึงได้เชิญผู้รู ้ ผู ้เชี ่ยวชาญมาประชุม ณ สำานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรที่เชิญมาปรึกษาและให้ข้อคิดเห็น คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธ์ิ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน 
เตชะมณี 4. ดร.สุนทร แก้วลาย สรุปผลการประชุมครั้งนั้นจึงเกิดข่ายงาน PULINET ขึ้น 

ห้องสมุดแต่ละแห่งเริ่มตื่นตัว เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะนำามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนั้น แม้ว่าหัวหน้างานต่างๆ บางท่านมี
วัยวุฒิและประสบการณ์ในงานตามระบบเดิม แต่ก็จะต้องเรียนรู้และฝึกการใช้เทคโนโลยีที่นำามา
ช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งในระยะแรกเป็นงานด้านธุรการ งานรายชื่อวารสาร ฯลฯ ทำาให้การบริการจะมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ห้องสมุดในเครือข่ายสมาชิกต่างร่วมมือกันหาทางช่วยเหลือกันพิจารณาถึง
กฎเกณฑ์และวิธีการที่จะทำาให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากที่สุด ซึ่งบางแห่งจำาเป็นต้องแก้
กฎระเบียบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในรูปแบบใหม่ การแก้ไขวิธีการทำางานจากระบบเดิมเป็น
ระบบใหม่ จำาเป็นต้องอาศัยเวลา และปรับทัศนคติในการทำางานเดิมของทุกๆ งาน เหมือนกับ
การสร้างบ้าน ถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ก็สามารถทำาได้โดยง่าย แต่หากมีบ้านเดิมอยู่แล้ว และ

อาจารย์จารุพร พงศ์ศรีวัฒน์

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คนแรก
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ต้องมาปรบัแกส่้วนตา่งๆ ใหเ้หมาะสมนัน้แกข้องเดมิ จำาเปน็ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และเวลาในการ
ดำาเนินงาน

ความโดดเด่นของข่ายงาน คือ ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานมีเป้าหมายหลักร่วมกัน ต่างมุ่งมั่น
ที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ ขจัดความล่าช้าและการทำางานซ้ำาซ้อน ด้วยการให้ความร่วมมือกัน 
เรียนรู้ร่วมกัน วางแผนงานร่วมกัน และพัฒนาไปด้วยกัน

 แม้ว่าห้องสมุดจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคมและในวงวิชาการ แต่ก็มีความสำาคัญและ
มีความรับผิดชอบที่จะต้องให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงสารสนเทศท่ีมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยความใส่ใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การทำางานของขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
ที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่เด่นชัดเป็นอันมาก แต่การทำางานร่วมกัน
ในข่ายงานจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในบางส่วนด้วย ดังนั้น ผู้บริหารห้องสมุดจะต้อง

ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ต่างๆ จากการประชุมและการ
ทำางานความร่วมมือของข่ายงานฯ ที่มีต่อการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน และการจัดทำาข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เป็นต้น

ในปจัจบุนันีม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศรดุหนา้ไปมากแลว้และมขีอ้มลู
ขา่วสารมมีากมายลน้หลาม แต่หอ้งสมดุกย็งัคงเปน็หวัใจการของศกึษา มหีนา้ทีท่ีจ่ะรวบรวมสรรพ
วิทยา ความรู้ทั้งหลายเอามาไว้ และมีการจัดระบบให้ดี ทำาให้ห้องสมุดยังคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัย 
เราควรใชค้วามรว่มมอืของ PULINET ใหเ้ปน็ประโยชน ์สิง่ทีข่าดไมไ่ดค้อืความรว่มมอืของผูท้ำางาน 
หมายรวมถงึระดบัผูก้ำาหนดนโยบายและผูป้ฎบิตั ิทีจ่ะตอ้งทำาความเขา้ใจและปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

อาจารย์ประจักษ์ เด็ดแก้ว

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตคณะกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ได้
สร้างผลงานตา่งๆ จนเปน็ทีป่ระจกัษ์โดยเฉพาะคณะทำางานทกุชดุ 
ล้วนมผีลงานทีเ่ปน็รปูธรรมชดัเจน แลว้สามารถนำาไปเปน็ตวัอยา่ง
ท่ีดขีองการจบัมอืกนัในลกัษณะขา่ยงานอยา่งนี ้งานหอ้งสมดุมทีัง้
ส่วนหน้าและส่วนหลัง ส่วนหน้าเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ แต่ส่วนหลังนั้นยากท่ีจะอธิบาย ในฐานะท่ี
เป็นผู้อำานวยการห้องสมุดก็ต้องให้ความสำาคัญกับทั้งสองฝ่าย เพราะว่ากิจกรรมต่างๆ จะเกิด
ประโยชน์ทั้งสิ้น และต้องพยายามชี้แจงให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงความสำาคัญของงาน
เทคนิคและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ในยคุต้นๆ นัน้ต้องใชท้ัง้ความรูค้วามสามารถและความอดทน
สูงมาก

สำาหรับการบริหารงานในฐานะประธานของที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการเครือข่าย 
PULINET ประธานท่ีประชมุไมรู่ส้กึเครยีดเลย แต่รูส้กึมคีวามสขุ ตอ้งการจะพบกนัอกีในการประชุม
ครัง้ตอ่ๆ ไป ตอ้งการทีจ่ะมาประชมุด้วยกนั การบรหิารการประชมุไดใ้ชแ้นวคดิหลกัของการบรหิาร 
ซึง่ใชอ้ยู ่4 ประการ ประการแรกกค็อื การรว่มมอืในเชงิประจกัษ ์ประการทีส่องกค็อื ตอ้งมกีจิกรรม 
ประการที่สามคือ การแลกเปลี่ยนกัน ห้องสมุดแห่งไหนมีมากก็แลกกันมาก ห้องสมุดแห่งไหนมี
น้อยก็แลกกันน้อย ถ้าไม่มีกำาลังทรัพย์ก็ใช้กำาลังคน ข่ายงานก็จะอยู่กันแบบพี่น้องช่วยกันและแลก
เปลี่ยนกัน ประการที่สี่คือ การสื่อสารให้ทั่วถึงกัน ใช้ 4 ประการนี้ผสมผสานกัน ทำาให้สามารถ
ทำางานร่วมกันและสามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้ ซึ่งได้ใช้หลักการนี้ในการบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารข่ายงาน PULINET หรือการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็ตาม PULINET มี
พัฒนาการขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยมาถึงวันนี้ 

ปัญหาเชิงบริหารประเด็นแรกคือ เรื่องงบประมาณ ประเด็นท่ีสองคือ สมาชิก PULINET 
อยู่กระจัดกระจายกันทั่วประเทศ ไม่เหมือนห้องสมุดในส่วนกลาง ในเรื่องของการไปมาหาสู่ไกล
กันมาก บางครั้งไปไกลถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี แต่ก็ต้องพยายามที่จะ
ประชุมกันให้มากที่สุด โดยในบางครั้งจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครบ้าง เรียกว่ามาพบกัน
ครึ่งทาง สำาหรับผู้อำานวยการนั้นหากมีประชุมเรื่องอื่นๆ อยู่แล้วที่กรุงเทพฯ ก็จะให้มีการประชุม
คณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน PULINET ในช่วงเวลาติดต่อกันไป เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายใน

อาจารย์อภัย ประกอบผล

อดีตผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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การเดินทาง ส่วนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดที่ไปประชุมคณะทำางานต่างๆ นั้น เมื่อกลับจาก
การประชุมแล้วจะทำารายงานถึง Output หรือ Outcome ปัญหาและอุปสรรค และความช่วย
เหลือที่ต้องการจากผู้บริหาร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร่ืองงบประมาณ และเรื่องความแตกต่างและ
ลักษณะเฉพาะของห้องสมุดแต่ละแห่งที่จะนำามาเชื่อมโยงกัน เช่น ระเบียบปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน 
ทำาใหต้อ้งหาวธิแีกไ้ขทีเ่หมาะสม เมือ่รบัทราบปญัหาจากคณะทำางานแลว้ จะนำาเขา้เสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการอำานวยการ เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่อไป 
ดงัทีป่รากฏเปน็เกรด็ประวติัศาสตรข์อง PULINET คอืเมือ่ขา่ยงานตอ้งการทีจ่ะทำา PULINET Card 
ซ่ึงนับว่าเป็นความคิดที่ใหม่ ผู้ใช้ห้องสมุดถือบัตรนี้แล้วสามารถไปใช้กับห้องสมุดต่างๆ ได้ทั่ว
ประเทศ ซึง่ไดค้วามคดิมาจากบตัรเครดติ ทีส่ามารถจะเอาไปใชท้ีไ่หนกไ็ด ้แตม่ขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบั
ระเบียบปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย และระเบียบพัสดุของบางมหาวิทยาลัย ทำาให้มีปัญหาและ
อปุสรรคมากพอสมควร แตด่ว้ยความพยายามและความรว่มแรงรว่มใจกนักท็ำาให ้PULINET Card 
เป็นความจริงขึ้นมาได้ จนกระทั่งประสบความสำาเร็จและใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ 

ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งก่อกำาเนิดมาจาก
การที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ได้นำาเสนอทบวงมหาวิทยาลัย 
ต้องใช้จ่ายงบประมาณและการผลักดันอย่างมาก จนกระทั่งประสบความสำาเร็จ และยังส่งผลให้
มหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลางได้รับงบประมาณการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัตินี้ด้วย

ขอฝากประเด็นไว้กับสมาชิก PULINET ทุกท่านว่า เมื่อปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง ตั้งแต่เพาะเมล็ด 
รดน้ำาพรวนดิน ให้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้า เจริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขา เป็นที่พึ่งพิงของบรรดา
ผู้ใช้บริการทั้งหลาย อยากให้สมาชิกข่ายงาน PULINET ดูแลต้นไม้ต้นนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิก 
PULINET รุ่นต่อไปที่จะใส่ปุ๋ยบำารุงรักษาให้ต้นไม้ต้นนี้ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาออก
ไป ชื่อเสียงของ PULINET เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเหมือนแบรนด์เนม เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ในการท่ีจะทำาให้ 
PULINET เจริญเตบิโตโดยไมห่วงัผลตอบแทน และโดยเฉพาะเมือ่ประเทศไทยจะกา้วเข้าสูก่ารเป็น
ประชาคมอาเซียน PULINET จะแตกกิ่งก้านสาขาโดยมีความร่วมมือกันกับประชาคมอาเซียน 
สมาชิกข่ายงาน PULINET ต้องบริหารห้องสมุดในเชิงธุรกิจ และมีการใช้วิธีการทางการตลาดใน
การสร้างแบรนด์ซึ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในต่างประเทศในอนาคตข้างหน้า
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ข้อมูลท้องถิ่นสำาคัญมาก มหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกในข่ายงานแต่ละแห่งต้องสนใจในข้อมูลท้องถ่ิน 
ดังนั้น ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควรจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่ง
ต้องมีความแตกต่างกันไป ทุกมหาวิทยาลัยในข่ายงานควรคำานึงถึงการทำาเพื่อตอบสนองชุมชนใน
ทอ้งถิน่ ความตอ้งการของแต่ละแหง่ในบริบทของตนเองนัน้มคีวามตอ้งการขอ้มลูทอ้งถิน่ในลกัษณะ
ใดบา้ง เชน่ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตวัอยา่งของภาควชิาประวตัศิาสตร ์ทีม่กีารสอนประวตัศิาสตร์
ล้านนา ซ่ึงก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ท้ังสมัยโบราณและสมัยใหม่ก็ต้องมีข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองน้ี
อย่างครบถ้วน เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และคิดว่าเรื่อง
ของทอ้งถิน่ศกึษาในรปูแบบตา่งๆ กนันัน้นา่จะเปน็จดุเนน้ของมหาวทิยาลยัในทอ้งถิน่ตา่งๆ ทีเ่ปน็
สมาชกิในขา่ยงาน PULINET โดยทีข่อ้มลูทอ้งถิน่ไปใชใ้นเชงิวชิาการในระดบัลกึและสามารถนำาไป
ใช้ผลิตงานวิจัยชั้นสูงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคน้ันย่อมทำาได้ดีท่ีสุด เพราะตัวเองอยู่ในท้องท่ีท่ีมีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
ย่อมทำาได้ดีกว่าที่อื่นอย่างแน่นอน แต่ต้องมีความพร้อมด้านกำาลังคนที่มีความเข้าใจในการคัดสรร
เนื้อหาของข้อมูลท้องถิ่น จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรส่งเสริมเรื่องนี้และควรโยงมาถึงเรื่องของ
ประวัติศาสตร์และเรื่องโบราณคดี ศิลปะ รวมถึงการท่องเที่ยว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ถ้ามีฐานข้อมูลท้องถิ่นที่ดีแล้วจะได้ประโยชน์อย่างมาก  สามารถนำาเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นไป
ใช้ในเชิงวิชาการในระดับที่นำาไปใช้ผลิตงานวิจัยชั้นสูงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสนใจและควรเร่งดำาเนินการ คือ เรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมในประเทศ
ต่างๆ วรรณกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งภาษาของชนกลุ่มน้อย และให้ความสนใจภาษาของประเทศ
เพือ่นบา้นใหม้ากขึน้ โดยอาจจะแบง่กนัวา่มหาวทิยาลยัใดรบัผดิชอบเรือ่งของสารสนเทศประเทศ
ใดหรือคนในกลุ่มใด เมื่ออยู่ในประชาคมอาเซียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือทรัพยากร
ที่มีการยืม-คืนข้ามประเทศกันได้ด้วย 

อาจารย์ ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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อกีประเดน็หนึง่ทีค่ดิวา่เปน็เรือ่งสำาคญัมากกค็อื หอ้งสมดุสมาชกิขา่ยงานแตล่ะแหง่จะตอ้ง
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อกิจกรรมของข่ายงาน เช่น การอำานวยความสะดวกในการทำางาน
ของคณะทำางาน เนือ่งจากการทำางานรว่มกนัของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจากภมูภิาคตา่งๆ นีจ้ะตอ้ง
ใช้งบประมาณในการเดินทาง การบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศที่ไม่ซ้ ำาซ้อนกัน โดยถือเอาเอกลักษณ์ด้านท้องถิ่นเป็นข้อกำาหนด ตลอดจนการมุ่ง
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและราคาแพงแทนการจัดซื้อทรัพยากรที่ราคาถูกที่ผู้ใช้
สามารถซื้อได้เอง การที่ห้องสมุดมีของที่คนกลุ่มหนึ่งต้องการ เป็นการสร้างจุดแข็งของ PULINET  
สิ่งที่จะต้องมองควบคู่กันไปมีอยู่ 2 ประเด็น คือ ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีในเรื่องของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ อีกส่วนหนึ่งคือความเข้มแข็งของทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรพยายามที่
จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การปรับตัวเข้ากับบริบทของ Digital Society สามารถเป็นที่พึ่งซึ่งกัน
และกนัได ้ทำาใหม้บีคุลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ PULINET กจ็ะมกีารผลกัดนัซึง่กนัและกนัทำาใหไ้ด้
เรียนรู้ไปด้วยกันและพัฒนางานไปข้างหน้าด้วยกัน

เอกลักษณ์ของความเป็นสมาชิกของเครือข่าย PULINET สำาหรับผู้ท่ีทำางานห้องสมุดใน
ข่ายงานนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการทำางานร่วมกันอย่างพี่น้อง ทำาให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นเรื่องสำาคัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

ขอฝากข้อคิดไว้ว่า ประการแรกจะต้องยึดการมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ห้องสมุดของแต่ละ
มหาวิทยาลัยในข่ายงานควรมีฐานข้อมูลท้องถิ่น ประการที่สอง ต้องมีการแลกเปลี่ยน และต้องมี
การตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เนือ่ง แตล่ะปตีอ้งมกีารประชมุกนัตามความเหมาะสม สิง่นีก้เ็ปน็วถิทีางของ
ข่ายงานที่มีมาตั้งแต่ต้น
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เมื่อเริ่มดำาเนินการด้านข้อมูลท้องถิ่นของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูป
รูปแบบของการบริหารจัดการ และการให้บริการในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย เมื่อห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้ดำาเนินการแล้ว จึงเห็นว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนๆ แตล่ะแหง่ควรจะมจีดุเดน่ของตวัเอง 
มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเฉพาะที่เป็นของตนเอง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน 
เป็นท่านแรกที่มีแนวคิดโดดเด่นในเรื่องนี้ และที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีห้องข้อมูล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่นภาคอีสานที่โดดเด่นและน่าสนใจมาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เชยีงใหมเ่องกม็จีดุเด่นด้านขอ้มลูลา้นนาเชน่เดียวกนั  ข้อมลูดา้นลา้นนาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่มี Collection ที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนืออยู่มากและได้รับความสนใจมาก จึงได้จัดทำาเป็น
ฐานข้อมูลเฉพาะในเวลาต่อมา 

สำาหรบัในสว่นของการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารนัน้ ไดพ้ฒันาระบบการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ 
ซ่ึงตอ่มามยีมืแลกเปลีย่นกนัมากขึน้ และมกีารพฒันา PULINET Card ซึง่เปน็ระบบยมืคนืระหวา่ง
ห้องสมุด (reciprocal borrowing) ในข่ายงาน ผู้ใช้บริการสามารถยืมกันได้ทั่วทั้งประเทศ เกิด
การแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  กระบวนการนี้ใช้เวลากับการเริ่มต้นกระบวนการนานพอ
สมควร งานนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ให้แนวคิดในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นช่วงวาระที่ 2 ของการดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการของท่าน คือ หลังจากการตั้งข่ายงานมาแล้วประมาณ 7 ถึง 8 ปี ที่ข่ายงานได้มีการ
เก็บข้อมูลได้มากพอสมควร ซึ่งถือว่า Collection ของข่ายงานเข้มแข็งแล้ว ถือว่าเป็นมิติใหม่ใน
งานด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งได้จัดระบบระเบียบให้เป็นไปตามขั้นตอน ช่วยเพิ่มความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถนำาบัตรนี้ไปขอใช้บริการจากห้องสมุดในข่ายงานได้ด้วยตนเอง

อาจารย์กรรณิการ์ ลินพิศาล 

อดีตรองผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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จากภาพรวมของการทำางานของข่ายงาน PULINET สิ่งที่เป็นคุณค่าสำาคัญคือ การเกิดกลุ่ม
ข่ายงานที่เรียกว่า คณะทำางานชุดต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง จนชื่อเสียงของ
หอ้งสมดุในขา่ยงานแหง่นีเ้ปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ทีเ่รยีกกนัสัน้ๆ วา่ PULINET จากแตเ่ดมิท่ีเหมอืน
ต่างคนต่างอยู่ เมื่อเริ่มมีข่ายงานนี้จึงทำาให้เห็นความสำาคัญจากการร่วมมือกัน ซึ่งนอกจากจะมีผล
ดีในด้านการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศแล้ว ยังเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของบุคลากร 
การร่วมมือกันแบบไม่หวงวิชา มหาวิทยาลัยที่เล็กกว่าจะส่งบุคลากรมาศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ 
การเชิญบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือท่ีมีความรู้ความชำานาญไปเป็นท่ีปรึกษา
ชั่วคราว ทำาให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และทำาให้ข่ายงานเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

ในปัจจุบันมีผู้บริหารระดับผู้อำานวยการที่มาจากสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากสาขาท่ีเก่ียวข้อง
กบัหอ้งสมดุเขา้มาเปน็สมาชกิในขา่ยงานมากขึน้ สว่นมากทา่นเหลา่นี ้เปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณ์
ด้านการบริหารมาเป็นอย่างดี ถึงแม้จะไม่ใช่ในสาขาทางบรรณารักษศาสตร์ก็ตาม จะเป็นในสาขา
วิชาอื่นๆ ท่านจะมีความรู้ที่ดีมากในวิชาของท่าน เมื่อมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันกับกลุ่ม
บรรณารกัษ ์ทำาใหเ้กดิภาพในมมุกวา้ง สามารถวนิิจฉยัและตดัสนิใจไดเ้ป็นอยา่งด ีอาทิ อดตีประธาน
คณะกรรมการอำานวยการขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคสามทา่น คอื อาจารยจ์ารพุร 
พงศศ์รวีฒัน ์(วฒุกิารศึกษาปรญิญาตรีทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละปรญิญาโทดา้นบรรณารกัษศาสตร)์  
อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร (วุฒิการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์) และ
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำาพอง 

ขา่ยงานห้องสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภมูิภาค หรือ PULINET ในอนาคตควรจะเตบิโตไปตาม
วิทยาการใหม่ๆ มีพัฒนาการไปในทางท่ีดี ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสมัยใหม่ 
ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมมือกันในข่ายงาน ได้ทำางานกันด้วยใจที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับผู้ใช้
บริการตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คือ ต้องการให้มีความร่วมมือในระหว่างวิชาชีพด้วยกัน 
ช่วยเหลือกนั สามคัคกีลมเกลยีวกนัเสมอืนญาตพิีน่อ้ง ใหก้ารสนบัสนนุและกา้วเดนิไปดว้ยกนัดว้ย
ความมั่นคงอย่างไม่หยุดยั้ง                 
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การบริหารจัดการของข่ายงานห้อสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคนั้น ผู้อำานวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกใน
ข่ายงานต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆ หลายประการ แต่ประการหนึ่ง
ก็คือ การดูแลคณะทำางาน ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันมานาน 
หัวหน้าคณะทำางานเป็นบุคลากรในสังกัดห้องสมุดมหาวิทยาลัยใด ผู้อำานวยการของที่นั้นจะต้อง
ทำาหน้าที่ผู้กำากับดูแลหัวหน้าคณะทำางานนั้นๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นผลดี ทำาให้มีการให้คำาปรึกษาและ
กำากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ เกดิการเชือ่มโยงสือ่สารระหวา่งคณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางาน
ผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ในการดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน PULINET ทั้ง  2 วาระนั้น  
ได้บริหารข่ายงานโดยยึดปรัชญาของการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักการสำาคัญในการสร้าง 
Spirit ของความเปน็ขา่ยงาน ซึง่ถอืวา่เปน็จดุทีส่ำาคญัมากทีส่ดุทีจ่ะทำาใหส้มาชกิในขา่ยงานรว่มกนั
พัฒนา ห้องสมุดสมาชิกทุกแห่งต้องมีการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการและเรียนรู้
จากทรัพยากรห้องสมุดต่างๆ ได้มากท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของผู้ใช้บริการ
หอ้งสมดุสมาชกิไดม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่มหาวทิยาลยับางแหง่เปน็มหาวทิยาลยัวจิยั การพัฒนา
ห้องสมุดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและก้าวไปสู่ Open Educational Resources (OER) 
เป็นสิ่งที่จำาเป็นเป็นอย่างยิ่ง และควรให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะเป็นการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่กว้างขวางกว่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุดตามปกติ

ตลอดระยะเวลาการทำางานของข่ายงาน PULINET น้ัน มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practice) 
อยู่มากมาย มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ แม้จะมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการตดิตอ่สือ่สาร แต่การพบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็ดว้ยการเดนิทางมาพบปะพดูคยุกนัยอ่ม
มปีระสทิธภิาพดกีวา่การตดิตอ่สือ่สารผา่นสือ่ตา่งๆ โดยหอ้งสมดุสมาชกิจะตอ้งมคีวามพรอ้มทัง้ใน
ดา้นบคุลากรและงบประมาณ ซึง่หอ้งสมดุสมาชกิแต่ละแหง่ตา่งมคีวามมุง่มัน่ในการทำางานรว่มกนั
ด้วยความจริงใจ เม่ือมีปัญหาทุกแห่งต่างระดมท่ีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและจะพยายามลดอุปสรรคนัน้ๆ 
ให้หมดลงให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ความเอื้อเฟื้อให้กันทำาให้เกิดความเข้มแข็ง 
สร้างความมั่นคงไปพร้อมๆ กัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์

อดีตผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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 ในปจัจบุนั PULINET มจีดุเด่นในเรือ่งขอ้มลูทอ้งถ่ิน แตต่อ้งพจิารณาวา่ข้อมลูทอ้งถ่ินอาจ
จะไม่เพียงพอแล้ว เพราะประเทศไทยกำาลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  PULINET ควรจะมี
บทบาทในเรื่องนี้ โดยนำาจุดแข็งของ PULINET คือ การที่ห้องสมุดสมาชิกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย 
อนิโดนีเซีย และสงิคโปร ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัทางอสีานใกลช้ดิกบัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา ลาว 
นี่คือจุดแข็งของ PULINET ที่จะต้องสร้างข่ายงานรวมทั้งข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้านของประเทศไทย ถ้าสมาชิกมาแบ่งประเทศเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในภูมิภาค
ท่ีใกล้เคียงกับห้องสมุดของตน น่าจะเป็นเร่ืองของ Knowledge Bank หรือ คลังความรู้ เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซยีนน้ันๆ แลว้สมาชกิในขา่ยงานมาแบง่ปนักนัหรอืรวบรวมมาไวใ้นสว่นกลาง จะทำาให้
มีการขยายขอบเขตของข้อมูลองค์ความรู้และบทบาทต่างๆ ออกไปได้

 ภารกจิทีห่อ้งสมดุในขา่ยงานไดด้ำาเนนิงานมา ถอืวา่ไดท้ำางานใหก้บัอดุมศกึษาในภมูภิาค
ต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม แต่สมาชิกข่ายงานควร
ที่จะได้กำาหนดบทบาทของ ข่ายงาน PULINET ต่อการพัฒนาความรู้ต่างๆ ให้มีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยให้ และมีการแพร่กระจายนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ให้กับภูมิภาคที่ห้องสมุดนั้นๆ สังกัดมากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ท่ีได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นศาสตร์ของข่ายงาน PULINET พัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้
และความสามารถในการจัดบริการที่ทำาให้มีนวัตกรรมทางการบริการต่างๆ มากมาย ขอให้ใช้
บทบาทของการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และทรัพยากรในห้องสมุด รวมถึงการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
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การที่ได้ทำางานในห้องสมุดในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ปี ผมมีความสุขมาก และยิ่งมา
อยู่ในข่ายงาน PULINET ยิ่งมีความสุขมากขึ้น เพราะได้นำางานท่ี
ทำาไปขยายและเผยแพร่ให้ใช้กันในหมู่สมาชิก PULINET ซึ่งเมื่อมี
ผู้ใช้ขยายมากขึ้น ก็เกิดความภูมิใจมากขึ้น บรรณารักษ์เองก็รู้สึกว่างานที่ได้ลงมือลงแรงไปนั้นมี
คุณค่ามากขึ้นด้วย และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด การที่ PULINET มีความมุ่งมั่นคือ ตั้งใจจะร่วมมือ
กนัอยา่งจรงิจงั เมือ่มาประชมุกนัหรอืตกลงกนัไมน่าน กเ็กดิผลสำาเรจ็ออกมาตามความมุง่หวงัทีไ่ด้
ตกลงกันไว้ และงานก็เดินไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา โดยมีการทบทวนเป้าหมาย วิธีการในการใช้
ทรพัยากรร่วมกัน และการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศหรอืสรา้งฐานข้อมลูทางบรรณานกุรมใหม่ๆ  
รวมถงึการปรบัปรงุและการพฒันาการใหบ้รกิารใหร้วดเรว็และทนัสมยัขึน้ดว้ย มกีารสง่เสรมิใหใ้ช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาระบบขนส่งทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพระหว่างห้องสมุดให้
มากขึ้น 

การจัดสัมมนา PULINET วิชาการ หรือ งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการส่งเสริม
วิชาชีพบรรณารักษ์ให้มีเวทีในการนำาเสนอผลงานท่ีดีมาก ทำาให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นการส่งเสริมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ให้เข้มแข็งข้ึน การทำางานความ
ร่วมมือของข่ายงาน PULINET ท่ีทำากันมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานน้ี เป็นท่ียอมรับของผู้บริหารระดับสูง

 คณะทำางานชุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากหลายๆ แหล่งในภูมิภาค ควรพัฒนาให้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ลึกกว่าข้อมูล
ผิวเผินทั่วๆ ไป  มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำาไปใช้ต่อในเชิงวิชาการด้วยการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 
วิธีคิด การทำางาน ภาพของผลงาน ซึ่งคณะทำางานจะต้องเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานเทคนิคในการ
ทำางานภาคสนาม โดยผูบ้รหิารควรตระหนกัถงึความสำาคญัใหก้ารสนบัสนนุในทกุๆ ดา้น ตลอดจน
อาจต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัยต่างๆ อย่างน้อยท่ีสุดห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวม
ของสารสนเทศตลอดจนการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์เป็นที่พึ่งของผู้ใช้บริการได้

การท่ีคณะกรรมการอำานวยการของข่ายงานฯ มีกรรมการบางท่านเป็นผู้อำานวยการห้องสมุด
ที่ไม่ได้มาจากวิชาชีพบรรณารักษ์ นับว่ามีข้อดีที่ทำาให้เกิดการเติมเต็มในสิ่งท่ีผู้ท่ีมาจากสายงาน
บรรณารักษ์อาจไม่มีหรือไม่เข้มแข็ง จากประสบการณ์ตนเอง จะพยายามไม่ก้าวก่ายงานของบรรณารักษ์ 

อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แต่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้การพัฒนางานของบรรณารักษ์ประสบความสำาเร็จ ได้มีโอกาส
สานต่องานที่ผู้อำานวยการท่านก่อนได้ริเริ่มไว้ คือ ในปี พ.ศ. 2542 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ภายในปีเดียวกันได้รับคำาแนะนำาจากศาสตราจารย์พิเศษ 
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้เข้าร่วมการจัดงานการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ ครั้งที่ 65 (65th 
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA Conference and 
Council Meeting) ที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะ Art Library และมี
ฐานขอ้มลูทีใ่หบ้รกิารและสบืค้นได้ โดยใชร้ะยะเวลาสรา้งข้ึนสำาเรจ็ภายใน 1 ปี ขอกลา่ววา่ บุคลากร
ห้องสมุดเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมาก เพียงแต่ว่าผู้ท่ีเข้าไปทำางานบริหารต้องเข้าใจ มองให้เห็น
และดึงศักยภาพออกมาใช้ ทุกท่านทำาได้และทำาอะไรได้มากกว่านี้มาก การทำาหน้าที่ผู้อำานวยการ
หอ้งสมดุและกรรมการอำานวยการขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคนี ้มผีลงานทีไ่ดท้ำาให้
เหน็เปน็ประจกัษใ์นการบรหิารงานจนเปน็ทีย่อมรบัและมผีลงานโดดเดน่มาก มคีวามเชือ่มโยงกบั
การได้รับตำาแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา

ในมมุมองของผูบ้รหิารระดับสงูคอือธกิารบดี เหน็วา่ ผลการทำางานของเครอืขา่ย PULINET 
มีผลต่อมหาวิทยาลัยมาก การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการยืมระหว่างห้องสมุดและการให้บริการ 
PULINET Card เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ควรส่งเสริม
ให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ระดับโรงเรียน และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ 

จุดเร่ิมต้นของข่ายงาน PULINET น้ันมาจากท่ีประชุมของอธิการบดีส่วนภูมิภาค ซ่ึงวิสัยทัศน์
ของท่านอดีตอธิการบดีเหล่านั้นดีมาก คือ เข้ามากำาหนดให้เครือข่ายเกิดแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้
สามารถดำาเนินงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจเรื่อยมา แม้ว่าในด้านภูมิศาสตร์ที่ห้องสมุดสมาชิกอยู่
ห่างไกลกันแต่ไม่เป็นปัญหาต่อการที่จะต้องเดินทางมาพบปะและทำางานร่วมกัน เพราะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนและให้ความสำาคัญในการพัฒนาห้องสมุด ต้อง
ตระหนักว่าส่ิงทีค่วรพฒันามากทีส่ดุคือทรพัยากรสารสนเทศท่ีดมีคีณุภาพ และตอ้งพฒันาบุคลากร
ห้องสมุดด้วย ทั้งนี้ รวมไปถึงห้องสมุดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วย จะเห็นได้จาก
หอ้งสมดุตา่งๆ ในตา่งประเทศทีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งดมีาก รฐับาลและผูบ้รหิารประเทศทกุระดบั
ต้องตระหนักว่า การพัฒนาประเทศที่ดีจะต้องเริ่มที่การสร้างปัญญา พัฒนาห้องสมุดที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้อันสำาคัญนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong education) ให้กับประชาชน

ดังนั้น ขอใหข้่ายงาน PULINET เน้นจุดเด่นคือสปิริต คือจิตวิญญาณที่จะร่วมมือกัน ที่จะ
ทำางานร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ให้เจริญก้าวหน้าข้ึนไป ซ่ึงถือเป็นสิ่งสำาคัญ ความ
สำาเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับข่ายงาน PULINET คือ การรักษาจิตวิญญาณไว้อย่าให้เสื่อมคลาย 
พยายามศกึษาความรว่มมอื เครอืขา่ยความร่วมมอื ความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืกนั การทำางาน
ด้วยความมุง่มัน่มานะพยายามอยา่งไมท่อ้ถอย การทำางานรว่มกนัดว้ยความเข้มแข็งจะช่วยใหฟ้นัฝา่
อุปสรรคต่างๆ ไปได้และนำามาซึ่งความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET 
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดแรงผลักดันในวงการห้องสมุดใน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว  PULINET 
เป็นเหมือนเคร่ืองนำาทางที่จะนำาห้องสมุดในมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคมาทำางานร่วมกัน 

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สมาชิกในข่ายงาน PULINET ควรมองให้ไกลตัว
ออกไป ทำาอย่างไรจึงจะเชื่อมกับอาเซียนประเทศต่างๆ ได้ และการทำางานที่จะสามารถก้าวข้าม
พรมแดนทางภูมิศาสตร์ไปได้ นอกจากน้ัน ควรมีแนวคิดว่าในการเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ในส่วนของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) นั้น ควรมีความหมายถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปกับการทำางานของ
มหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคนี้แล้ว 
ห้องสมุดในข่ายงาน PULINET ควรได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซ่ึงแต่ละภูมิภาคก็มีกลุ่มเป็นของตัวเอง ใน
ภาคใต้มีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย  ภาคเหนือมีประเทศพม่า ลาว  และในภาคอีสานมีประเทศ
ลาว กัมพูชา เป็นต้น เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งประชาคมอาเซียน แม้ว่าข่ายงานมี
ความสำาเร็จในการดำาเนินงานมาแล้ว เราไม่อาจพึงพอใจแต่เพียงเท่านี้ แต่ควรมองออกไปให้ไกล
มากยิง่ขึน้ ควรพจิารณาถงึบทบาทหนา้ทีท่ีจ่ะชว่ยใหป้ระเทศไทยไดส้รา้งคนไทยใหม้คีณุภาพพรอ้ม
ที่จะก้าวออกไปได้

อาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อดีตกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค

อาจารย์กรกมล รามบุตร

อดีตรองผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ประเดน็ทีข่อฝากไว ้ประเดน็หนึง่คอื PULINET Spirit ในอนาคต ไมว่า่ขา่ยงาน PULINET 
จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่สิ่งที่ควรรักษาไว้คือสมาชิกทุกคนทุกหน่วยงานต้องให้ความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง มีความจริงใจและความพร้อมในการทำางานร่วมกัน การเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้งด้วยตนเอง จะทำาให้สมเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรก และอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้บริหาร
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัต้องตระหนักถงึบคุคลทีจ่ะมาทำางาน หากมกีารเปลีย่นตวับุคคลเข้ามาทำางาน
บ่อยครั้งจะทำาให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง ขาดการส่งมอบ และการ
ประสานงานที่ดี ทำาให้ไม่เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่คณะทำางานรวม
ถงึคณะกรรมการอำานวยการคาดหวงั ดงัทีไ่ดป้รากฏในประวตัศิาสตรข์อง PULINET ทีส่มาชกิตา่ง
ทุ่มเทเสยีสละมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน แมว้า่จะมกีารประชมุบอ่ยครัง้เพยีงใด แตส่มาชกิจะ
มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทำาให้ไม่เกิดการชะงักงัน สามารถร่วมกันคิดร่วมกันทำางาน 
ทำาให้มีความก้าวหน้าจนบรรลุผลสัมฤทธิ์

 สมาชิกข่ายงานจำาเป็นต้องมีและดำารงรักษาไว้ซึ่ง “จิตวิญญาณของ PULINET หรือ 
PULINET Spirit” นับตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการไปจนถึงคณะทำางาน และอาจต้องสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมของ PULINET ในการที่ทุกคนจะต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ (give and take) เพื่อจะส่ง
ความเข้มแข็งในความร่วมมือนี้ให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป

หมายเหตุ
เป็นข้อความสรุปจากการให้สัมภาษณ์ร่วมกันของอาจารย์เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา และอาจารย์กรกมล รามบุตร
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การทำางานความร่วมมือในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET เร่ิมด้วยการเป็นคณะทำางานฝ่าย
วารสารของข่ายงาน ต่อมา ในระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง 2551 เมื่อ
ได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักหอสมุด จึงได้เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการอำานวยการ ตลอดระยะเวลาที่ทำางานในข่ายงาน บุคลากรของคณะทำางานทุกชุดก็ล้วน
แต่มีความคุ้นเคย เต็มไปด้วยมิตรภาพท่ีดีต่อกันเสมือนญาติพ่ีน้อง ต่อมา พ.ศ. 2543 ถึง 2545 ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการอำานวยการให้ทำาหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการอำานวยการ 
นบัเปน็ความภาคภมูใิจยิง่ในการทำาหนา้ทีส่ำาคัญใหแ้ก ่PULINET รวมท้ังการท่ีมหาวทิยาลยันเรศวร
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานชุดอื่นๆ อีกหลายครั้ง 
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำาให้ได้
รับประสบการณ์ดีๆ กับการทำางานร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดสมาชิก

ข่ายงาน PULINET มีแผนยุทธศาสตร์ที่ถือเป็นจุดแข็งสำาคัญ หลักในการทำางานความ
ร่วมมือกัน ทั้งแผนปฏิบัติการประจำาปีและแผนยุทธศาสตร์ การดำาเนินงานในระยะยาว มีการจัด
ทำาคำาส่ังแตง่ตัง้เปน็คณะทำางานชดุตา่งๆ จากหอ้งสมดุสมาชกิดว้ยกนั วธิกีารวางรากฐานทีแ่ขง็แรง
เชน่น้ี จงึทำาใหก้ารดำาเนนิงานความรว่มมอืของคณะกรรมการอำานวยการ ตลอดจนคณะทำางานทกุ
คณะนำาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง คือ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนห้องสมุดของสมาชิกข่ายงาน ให้
มีความก้าวหน้าทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง 

PULINET เป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยกว้างขวางท่ัวไปในวงการสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ ด้วยผลงานการผลักดันด้านของบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อการจัดซื้อฐาน
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หส้ถาบนัอดุมศกึษาไดใ้ชง้านรว่มกนัทัว่ประเทศในปจัจบุนันี ้ในฐานะของคน
ทำางานหอ้งสมดุ มคีวามภาคภมูใิจมากทีไ่ดเ้ขา้มาเปน็สมาชกิของขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัใน
ส่วนภูมิภาค ข่ายงาน PULINET ได้เสริมสร้างความรู้ ได้ให้ประสบการณ์ที่ดี สามารถนำาไปใช้เป็น
แนวทางเพ่ือบริหารและพฒันางานของสำานกัหอสมดุมหาวทิยาลยันเรศวร ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้
ไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

อนาคตของข่ายงาน PULINET นั้นคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สว่นภมูภิาค หรอื PULINET จะยงัคงความรว่มมอืกนัพฒันางานอยา่งเขม้แขง็และเหนยีวแนน่ เพือ่
มุ่งก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ

อาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตกรรมการและเลขานุการกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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เมื ่อศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แมฟ้่าหลวง ได้เขา้ร่วมเปน็สมาชกิในขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET นั้น อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้ให้การสนับสนุนการทำางานความร่วมมือน้ีเป็นอย่างมาก 

แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางค่อนข้างสูงเนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทำาให้เป็นกำาลังใจในการพยายามทำางานด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะทำางานความร่วมมือนี้ให้
บังเกิดผลสำาเร็จเป็นท่ีประจักษ์ และในฐานะท่ีเป็นผู้อำานวยการก็ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้ใต้บังคับ
บัญชาในการทำางานในข่ายงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาแนวทางที่จะประหยัดงบประมาณด้วย
การที่แต่ละสถาบันจะรับงานจากการประชุมไปปฏิบัติ ณ หน่วยงานของตน ทั้งนี้ ต้องทำาความ
เข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ

การแบ่งปันความรับผิดชอบและการที่ข่ายงานให้การสนับสนุนงบประมาณ นับเป็นสิ่งที่ดี
สำาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นการช่วยแบ่งภาระการเป็น
เจ้าภาพและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วย

การทำางานในกลุม่คณะทำางานนัน้ เปน็ทีท่ราบและตระหนกัดวีา่ เปน็งานอาสาสมคัรทีค่ณะ
ทำางานแต่ละคณะจะต้องร่วมกันทำา เพื่อให้เกิดผลสำาเร็จที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้และสมาชิก
ข่ายงานทุกสถาบันสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และบุคลากรก็ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

 ขา่ยงาน PULINET นัน้มลีกัษณะเฉพาะในเรือ่งของการเปน็ผูใ้หแ้ละผูร้บั (Give and Take) 
มีความใส่ใจกันและกัน เสียสละและช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งทำาให้ PULINET ดำารงอยู่ได้มาจนถึง
ปัจจุบันนี้ และควรรักษาไว้ โดยมีการสื่อสารให้เป็นทิศทางเดียวกัน เป็นความร่วมมือด้วยความ
พร้อมใจ 

อาจารย์ ดร.ทรงสรรค์ อุดมศิลป์

อดีตผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อดีตกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค



3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน122

ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค หรอื PULINET 
ในวันนี้ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทย ก่อกำาเนิดมาจากการที่มหาวิทยาลัย
ของรัฐในส่วนภูมิภาคมารวมตัวกัน ทำางานด้วยกันด้วยความเข้มแข็ง
มาโดยตลอด ทำาให้มีห้องสมุดต่างๆ ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานมากข้ึน เม่ือใดท่ีนำาวาระน้ีเขา้
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ จะมีการอภิปรายกันอย่างมากและมีความเห็นว่า 
ควรทีจ่ะมกีารคดักรองสมาชกิใหม ่และมกีารกำาหนดจำานวนวา่ควรจะเปน็จำานวนเทา่ใดทีจ่ะทำาให้
การทำางานมปีระสทิธภิาพ วธิกีารคดักรองนัน้ควรยดึตามหลกัการทีม่แีตเ่มือ่แรกเริม่กอ่ตัง้ขา่ยงาน 
ข่ายงาน PULINET ควรดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมเดิมในลักษณะท่ีไม่ต้องเป็นข่ายงานท่ีมีสมาชิกจำานวนมาก 

วัฒนธรรมของ PULINET มาจากความเป็นพี่น้อง มารวมกันโดยท่ีไม่ได้นัดหมาย ทุกคน
ตา่งตระหนักรู้หน้าที ่เมือ่มกีารประชมุจะต้องมารว่มกนัแสดงความคดิเหน็ ถ้ามสีมาชกิจำานวนมาก 
การประสานงานความร่วมมือจะทำาได้ลำาบากมาก และอาจทำาให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีมาแต่เดิม
เสียไป เชื่อว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆ กันจะมีไม่มากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกข่ายงานควรต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ โดยอาจ
พิจารณาจากวิวัฒนาการและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ไม่ได้เป็นหน่วยงาน ไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษใดๆ จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่เป็นการร่วมมือกันทำางานอย่าง
เข้มแข็ง ดำารงอยู่ได้และทำางานได้อย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยเวลาผ่านไปย่อมเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วได้
เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่สร้างกันขึ้นมาเอง และเป็นที่รู้จักในนาม PULINET วัฒนธรรม 
PULINET ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ สมาชกิทกุคนต้องรูว้ฒันธรรม ผูท้ีเ่ขา้มาเปน็สมาชกิใหมจ่ะถกูหลอ่หลอม
ให้กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรม PULINET  

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ทำางานในข่ายงานนี้ มีความประทับใจและมีความรู้สึกที่ดีในหลาย
เร่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือร่วมใจของผู้อำานวยการห้องสมุดทุกแห่ง ซึ่งแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามวาระการดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ แต่ทุกท่านเมื่อได้เข้ามาทำางานใน
ขา่ยงานแลว้จะตระหนักในวถิปีฏบิติัตามวฒันธรรมของข่ายงานและมคีวามพรอ้มท่ีจะปฏบัิตหินา้ท่ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในส่วนภูมิภาค
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ในการให้ความร่วมมือ ช่วยกันคิดช่วยกันทำา ให้ความช่วยเหลือกันและกัน ทำาให้มีความแข็งแกร่ง 
และมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเหมือนญาติพี่น้อง สิ่งที่ตามมาคือเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสานสัมพันธ์
เปน็อยา่งด ีมคีวามอบอุน่ เมือ่เกดิปญัหาหรอือปุสรรค ตา่งช่วยกนัดว้ยการใหค้ำาปรกึษา แลกเปลีย่น
และระดมความคิด เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ส่งผลให้ข่ายงานขับเคลื่อนไปได้โดยไม่ต้องอาศัย
กฎระเบียบมากนัก มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเปรียบเสมือน PULINET เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
ครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 ข่ายงาน PULINET จะมีความยั่งยืนได้ เมื่อสมาชิกข่ายงานโดยผู้อำานวยการห้องสมุด
สมาชิกจะต้องมีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน เพราะในอนาคตจะมีการแข่งขันกันสูงมาก จะต้องมี
การพัฒนาคนใหพ้รอ้มเมือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืกนัท่ีจะช่วยเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกรง่ไดดี้กวา่การทำางานเพยีงลำาพงั และนำาพาขา่ยงาน PULINET เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

 สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ที่
ได้ให้ความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าในการทำางาน และหวังว่าข่ายงาน PULINET จะเจริญ
รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นยิ่งๆ ขึ้นไป และอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน
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ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค หรือ PULINET 
มีวัตถุประสงค์แรกคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่พิจารณาใน
รายละเอียดแล้วจะเห็นว่า ข่ายงานน้ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ หรือ KM นั่นเอง โดยมีการเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีของกันและกัน ไม่หวงวิชาความรู้ สามารถเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิก และทำาให้การ
ร่วมมือกันผลักดันต่อยอดพัฒนาการดำาเนินงานต่อไปได้ ผลผลิตที่ได้มาถือเป็นผลิตของข่ายงาน  
เมื่อสมาชิกทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงาน คณะทำางาน มารวมตัวกันจึงมีทั้งการให้
และการรับวัฒนธรรมของกันและกัน ผสมผสานกลมกลืนกัน กลายเป็นวัฒนธรรมของ PULINET 

 ข่ายงาน PULINET แต่แรกเริ่มนั้น ห้องสมุดท่ีเข้าร่วมข่ายงานต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกัน 
และวัฒนธรรมของ PULINET ที่ชัดเจน การทำางานร่วมกันไม่มีการแข่งขันกัน มีแต่ความร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็ง เมื่อมีการเพิ่มจำานวนหน่วยงานสมาชิกข่ายงานมากขึ้น หากระบบการสื่อสารไม่
สง่ตอ่ความเขา้ใจทีด่ ีสมาชกิใหมอ่าจไมเ่ขา้ใจเจตนารมณ ์เนือ้แทห้รอืแกน่แทข้อง PULINET ทำาให้
เป้าหมายในการทำางานต่อไปไม่ชัดเจน ดังนั้น บุคคลสำาคัญ (key person) คือ ประธานคณะ
กรรมการอำานวยการ ข่ายงาน PULINET จะตอ้งมคีวามเข้าใจ ยึดมั่นในเจตนารมณ์และวัฒนธรรม
ของ PULINET อย่างดีพอ ทั้งนี้รวมถึงคณะกรรมการอำานวยการทุกท่าน ที่จะต้องตระหนักรู้และ
เข้าใจว่า การทำางานข่ายงานนี้เป็นการทำางานเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจำานวน
ห้องสมุดสมาชิกไม่ควรมีมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ในด้านการบริหารจัดการข่ายงานนั้น คณะกรรมการอำานวยการจะต้องทำาหน้าที่และมี
บทบาทในการกำากบัดูแลการทำางานของคณะทำางานให้เป็นไปตามนโยบายและกลยทุธข์องข่ายงาน
ให้มีความก้าวหน้า ช่วยคณะทำางานสร้างงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ที่ตกกับผู้ใช้บริการและสังคม ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเมื่อได้รับรายงานจากคณะทำางาน ส่วนคณะ
ทำางานนั้นควรทำางานให้มีบูรณาการระหว่างคณะทำางานด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จ ตลอดจนมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น อาจมีการยุบเลิกคณะทำางานบางคณะ หรืออาจ
มีการจัดตั้งคณะทำางานใหม่ๆ เป็นต้น

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อดีตกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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การจดัทำาแผนกลยทุธข์องขา่ยงาน จะตอ้งคำานงึถงึสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็ 
อาจต้องมีการกำาหนดระยะเวลาของแผนให้น้อยกว่า 5 ปี ควรมีการทบทวนและปรับแผนเพื่อให้
กลยทุธส์อดคลอ้งกบับรบิทและความเปลีย่นแปลงของสงัคมปจัจบุนั อาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งมโีครงการ
จำานวนมาก แต่โครงการเหล่านั้นควรมีความทันสมัย ไม่ใช่งานประจำา และควรมีผลกระทบ 
(Impact) กับวงการวิชาการให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในระดับ
ประเทศ และในระดับนานาชาติ

 ในดา้นการพฒันางานด้านมาตรฐานสำาหรบัหอ้งสมดุสถาบันอดุมศกึษาของข่ายงานนัน้ ได้
จดัทำาตวับง่ชีค้ณุภาพขึน้ ซึง่นบัวา่มคีณุคา่สามารถนำาไปใชง้านการพฒันาคณุภาพของหอ้งสมดุได้
เปน็อยา่งด ีแตอ่าจจะเปน็ชว่งระยะเวลาทีไ่มย่าวนานมากนกั เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลา และบริบทของห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จุดเน้นของห้องสมุดแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน 
ดังนั้น จึงอาจนำาแนวคิดเรื่องของเกณฑ์คุณภาพของ TQA (Total Quality Management) มาใช้
ร่วมดว้ย โดยเน้นกระบวนการทำางานของหอ้งสมดุ และพจิารณาถึงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหอ้งสมดุ
เป็นหลัก และใช้ SIPOC Model มาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการหลักในการทำางานของห้องสมุด

การเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากห้องสมุดจะต้องจัดเตรียม
สารสนเทศด้านอาเซียนให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ควรจะวิเคราะห์ศึกษาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่
สังกัด แล้วพัฒนาสารสนเทศในด้านนั้นทั้งของมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดและมหาวิทยาลัยในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง เมื่อสมาชิกแต่ละแห่งต่างมีพัฒนาการในการรวบรวมสารสนเทศมารวมกัน 
จะเกิดข่ายงานสารสนเทศของอาเซียนที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

ในวาระที่ข่ายงาน PULINET มีอายุครบ 3 ทศวรรษนี้และก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ความฝันที่
ต้องการเห็นคือ ต้องการให้ PULINET เป็นข่ายงานความร่วมมือที่เข้มแข็งจริงๆ และเป็น
ข่ายงานสารสนเทศ สามารถให้บริการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
โดยทีต่วัแหลง่สารสนเทศ ต้ององิบนความเขม้แขง็ของมหาวทิยาลยัแตล่ะแหง่ท่ีเป็นสมาชิกข่ายงาน
ตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร. ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ได้กล่าวว่า 
PULINET เท่ากับ LIPS  โดยที่ L คือ Localization, I  คือ Internalization, P คือ People และ 
S คือ Service 

สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกข่ายงาน PULINET รุ่นใหม่ ได้ร่วมกันสานฝัน สิ่งที่คนรุ่นก่อนที่ได้
สร้างเอาไว้ ดว้ยเจตนาทีจ่ะใหเ้ปน็เครอืขา่ยความรว่มมอืท่ีแข็งแรงและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ท้ังนี ้
เป้าหมายของ PULINET ก็คือผู้ใช้บริการของข่ายงาน เพื่อสนับสนุนพันธะกิจหลัก เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยและของชุมชน
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ในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์และตดิตามงานวชิาการในตา่งประเทศมาโดย
ตลอดมองว่า ข่ายงาน PULINET ที่ทำาอยู่ มีระดับหรือความ
สามารถเดินไปในอย่างที่ต่างประเทศทำาในบางเรื่อง การทำางานในปัจจุบันเป็นในลักษณะของ
ความสมัครใจ หรือ Voluntary Bases Spirit ท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ ดังน้ัน การทำางานของข่ายงาน
จึงควรมุ่งเน้นในเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดบางประการ เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย 
การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นที่ควรมีทิศทางที่ชัดเจน มีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

การดำาเนินงานของ PULINET ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ มีผลกระทบในเชิงวิชาการต่อ
วงวิชาชีพบรรณารักษ์อย่างมาก ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาค่อนข้างมาก มีพื้นที่ชัดเจน 
และก็มีผลงานที่ส่งผลดีในวงกว้าง เป็นเครือข่ายที่สมาชิกสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ มีความ
เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน การที่มีจำานวนสมาชิกไม่มากนักทำาให้มีความคล่องตัวในการทำางาน การ
สัมมนา PULINET วิชาการ หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นผลการดำาเนินงาน
ที่นับว่ามีผลกระทบสูง ควรมุ่งจัดงานนี้เพื่อผลักดันแบรนด์ PULINET และแบรนด์วิชาชีพ
บรรณารกัษ์ และควรพฒันาการจดัประชมุ PULINET วชิาการสะท้อนความเปน็วิชาชพีในวงกวา้ง
มากขึน้ มกีารจดัทำาสือ่รวบรวมผลงานทีน่ำาเสนอในลกัษณะทีส่ามารถเขา้ใจไดง้า่ยออกเผยแพรแ่ก่
บุคคลภายนอก และการพัฒนารูปแบบของส่ือให้เป็นนิทรรศการออนไลน์ จะช่วยให้ผลงานมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การทำาโครงการต่างๆ เห็นว่า บางโครงการก้าวหน้าช้า และรายงานผลไม่สะท้อนถึงปัญหา
ที่จะทำาให้ไม่สามารถตัดสินใจและช่วยแก้ไขได้ ส่งผลให้แผนกลยุทธ์ไม่ประสบความสำาเร็จ การ
ทำางานบางอย่าง เช่น ด้านพัฒนาระบบ อาจต้องอาศัยการจ้างงานจากภายนอก (outsource) 
เนือ่งจากบคุลากรประจำาแต่ละทา่นมภีารกจิมากอยูแ่ลว้ อาจชว่ยใหก้ารดำาเนนิภารกจิตามโครงการ
สำาเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น การใช้วิถีทางการดำาเนินงานแบบราชการเมือ่หอ้งสมดุสมาชิกข่ายงานมี
จำานวนมากและมลีกัษณะเฉพาะทีม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งหลากหลาย ขา่ยงานควรหาโอกาสทีจ่ะ
ระดมความคดิเพือ่หาแนวทางตา่งๆ ในเชงิของการจดัการความรู ้และกลไกในการพฒันาบคุลากร 
ควรมีการวิเคราะห์หาพันธกิจและภารกิจที่มีร่วมกันในลักษณะเกณฑ์คุณภาพของการให้บริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
อดีตกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลมาก การที่จะ
ทำางานร่วมกับข่ายงานจะต้องใช้งบประมาณในการเดินทาง 
งบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ด้วยความ
มุ่งมั่นในการสร้างความเข้าใจกับทางมหาวิทยาลัยได้เห็นถึง

ประโยชนแ์ละคณุค่าของการทำางานโครงการของขา่ยงานท่ีตอ้งทำางานรว่มกนักบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ 
ทำาใหท้างมหาวิทยาลยัจงึได้ใหก้ารสนบัสนนุด้วยการจดัสรรงบประมาณแยกออกมาใหต้า่งหากอกี
หมวดหนึ่ง จากเดิมที่เคยใช้จากงบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งการแยกงบประมาณในหมวด
ดังกล่าวทำาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากยิ่งขึ้น

การทำางานร่วมกันของข่ายงาน ทำาให้มีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลด
การจัดซื้อที่ซ้ำาซ้อนกัน ทำาให้มีอำานาจในการต่อรองกับสำานักพิมพ์สูงขึ้น และการจัดซื้อร่วมกันนี้
ช่วยประหยัดงบประมาณลงได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

ภาพลักษณ์ที่ดีของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เกิดจากความมีจิตใจที่
เอือ้เฟือ้ตอ่กนั ชว่ยเหลอืสนบัสนนุซึง่กนัและกนั เสยีสละและไมแ่ขง่ขนักนั  มคีวามสามคัคใีนขณะ
ทีส่มาชกิแตล่ะแหง่กม็คีวามพยายามทีจ่ะพฒันาหนว่ยงานของตนเองใหด้ทีีส่ดุ สมาชกิในขา่ยงาน
ทกุแหง่พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั เปน็อธัยาศยัแบบไทย ทำาใหเ้กดิความผกูพนัทีส่ง่ผลใหข้า่ยงานมี
ความเขม้แขง็จนเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป นบัเปน็สิง่ทีค่วรรกัษา เปน็องคค์วามรูอ้นัทรงคณุคา่ทีค่วร
ส่งมอบต่อสมาชิกข่ายงานรุ่นต่อๆ ไป

ขอน้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีได้
พระราชทานไว้มาใส่เกล้าใส่กระหม่อมว่า “ในการทำางาน เราก็ต้องเสียสละ ท่ีสำาคัญคือ การเสียสละ
ความคิด เราไม่ได้เสียอะไร เพียงแต่เราให้ความคิดกับคนอ่ืน ความคิดน้ันก็ยังอยู่กับเรา เราก็น่าจะช่วย 
ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นคือ การสละความคิดของเรา เมื่อเราทำางานเรารู้ว่าความคิดของเราอาจจะสู้
ความคดิของคนอืน่ไมไ่ด้ ฉะนัน้เรากต้็องสละความคดิของเราทีอ่าจไมเ่หมาะสมออกไปและยอมรบั
ความคิดของคนอื่น”

อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์

อดีตผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ส่วนภูมิภาค
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จากประสบการณ์ในขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค หรอื PULINET ตลอดระยะ
เวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา เห็นว่า แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของข่ายงาน คือ การปฏิบัติที่มี
การสรา้งความรว่มมอื ความเขา้ใจกนั มกีารสือ่สารทีด่ ีตัง้แตร่ะดบัสงูและระดบัทีเ่ปน็คณะทำางาน 
โดยเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มของคณะกรรมการอำานวยการที่รู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน มีการทำางาน
เชิงนโยบายในระดับที่ทำาแผนงานร่วมกันและให้การสนับสนุนการทำางานของคณะทำางาน หรือท่ี
เรียกว่า เป็นนักปฏิบัติ ให้สามารถรับแนวคิดนำาไปปฏิบัติ มีทรัพยากรพร้อมที่จะเอื้อให้สามารถ
ทำางานได ้เมือ่ทำางานรว่มกนันานๆ จะเกดิความผกูพนั และกลายเป็นองคป์ระกอบทีท่ำาใหก้จิกรรม
ของ PULINET ประสบผลสำาเรจ็และมคีวามตอ่เนือ่งอยา่งยัง่ยนื ประเดน็สำาคญัประเดน็หนึง่ทีค่วร
พิจารณาคอื การจดัทำาแผนดา้นการเงนิ นบัเปน็ปญัหาหนึง่ทีอ่าจทำาใหก้ารทำางานไมป่ระสบความ
สำาเร็จตามที่มุ่งหวัง โดยที่ในปัจจุบันข่ายงานมีรายรับจากแหล่งเดียว คือรายได้จากสมาชิกที่
ร่วมกันนำาเข้ากองทุนของข่ายงานเป็นรายปี 

ข่ายงาน PULINET จำาเป็นต้องผันตัวเองให้เป็นหนึ่งในองคาพยพท่ีสำาคัญท่ีจะสร้างสังคม
ไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ที่แท้จริง เช่น ถ้าสามารถที่จะใช้ข่ายงาน PULINET ในการยกระดับ
มาตรฐานโรงเรียนที่เป็นต้นทางของนักศึกษาที่จะเข้ามาสู่ระบบของมหาวิทยาลัย และควรจะไป
เช่ือมโยงหรือมีส่วนท่ีจะเสริมงานกับส่วนอ่ืนๆ ในการบริการวิชาการต่างๆ ให้กับสังคม เช่น ร่วมมือ
กับห้องสมุดประชาชน หมายความว่า ต้องขยายขอบเขตของการทำางานออกไปให้กว้างขวาง
มากกวา่เดมิ ทีไ่มไ่ด้อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวทีดู่แลภายในเฉพาะมหาวทิยาลยัเท่านัน้ โดยภาพรวมข่ายงาน 
PULINET นั้น จะต้องขยายศักยภาพ ขยายกิจการ ขยายพันธกิจไปในระดับที่กว้างมากกว่านี้ หาก
มีการพัฒนาจุดแข็งของห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่ง จะช่วยให้ข่ายงานมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนจะตอ้งพจิารณาในด้านการบรหิารจัดการ ในกรณทีีก่ารเพิม่จำานวนสมาชกิตอ่ไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อดีตผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค
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แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามองไปให้ไกล PULINET อาจจะมีบทบาทที่สำาคัญต่อสังคมได้มากกว่า
ที่ทำาอยู่ในขณะนี้ การขยายข่ายงานที่เป็นผลกระทบอันใกล้ก็คือ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นับ
ว่ามีความท้าทายต่อวงการห้องสมุด และข่ายงาน PULINET ที่จะต้องพิจารณาถึงการนำาส่ง
สารสนเทศให้ถึงผู้ใช้บริการ โดยต้องวิเคราะห์ถึงกลุ่มผู้ใช้บริการซ่ึงอาจไม่ได้มีเพียงเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชนอาจมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ห้องสมุดซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
สารสนเทศจะต้องมีสารสนเทศที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ และบรรณารักษ์จะต้อง
เป็นผู้รู้สารสนเทศด้านอาเซียนที่พร้อมให้บริการได้ในทันทีที่ผู้ใช้ต้องการ

ข่ายงาน PULINET ควรจะมีความชัดเจนของทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต ควรมี
การศึกษาจากการระดมความคิดเห็นอย่างจริงจังรอบด้านกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่ายงาน ควรมี
การระดมความคิดอย่างจริงจังและรอบด้านจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาทิศทางท่ีจะก้าวไปข้าง
หน้าและเพื่อการดำารงอยู่ของ PULINET ซึ่งจะมีความหมายต่อสมาชิกข่ายงาน วงการห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ และวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยภาพรวม กล่าวคือ สังคมต้องการอะไรจาก 
PULINET และ PULINET ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากน้อยเพียงใด และใคร
คือผู้ใช้บริการ โดยใช้หลักการทางวิชาการในการวิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นถึงผู้ที่จะร่วมมือกับ
ขา่ยงาน ตลอดจนผูท้ีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงานของขา่ยงาน ทำาใหเ้กดิผลงานทีท่รงคณุคา่ 

การประชาสมัพนัธข์า่ยงานเปน็สิง่สำาคัญโดยจะตอ้งมนีกัประชาสมัพนัธแ์ละมเีครือ่งมอืหรอื 
Tools ที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้บริการและผลผลิตของข่ายงานเป็นท่ีรับรู้ในวงกว้างออกไปนอก
ข่ายงาน ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการ หรือขยายรูปแบบให้กลาย
เปน็ทรพัยสิ์นในการใหไ้ดม้าซึง่เงนิทนุเขา้มาใชจ้า่ยในขา่ยงาน และสมาชกิขา่ยงานกส็ามารถนำาไป
ต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

ข่ายงาน PULINET ควรเป็นข่ายงานที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนาคนที่จะทำางานด้านบริการ
และด้านการจัดการสารสนเทศมืออาชีพ มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งพัฒนาอาจารย์ทางด้าน
บรรณารกัษศาสตร ์และมกีารจดัศนูยฝ์กึอบรมทีม่โีครงการฝกึอบรมเปน็หลกัสตูรสำาหรบันกัศกึษา
ให้เลือกได้ตามความสนใจ เช่น กลุ่มโรงเรียน กลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อผลิตบรรณารักษ์รุ่น
ใหม่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 โดยท่ีอาจใช้วิทยากรท้ังภายในข่ายงานและ
วิทยากรจากภายนอก

สุดท้ายที่ต้องการฝากไว้คือ PULINET จำาเป็นต้องมีการวางแผนงาน เข้าใจปัญหาและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งชดัเจน กจิกรรมตา่งๆ ตอ้งไดร้บัการออกแบบอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหป้ระสบความ
สำาเร็จและบรรลุวตัถปุระสงคข์องขา่ยงาน เพือ่ให ้PULINET เป็นข่ายงานทีเ่ข้มแข็ง ยัง่ยนืและดำารง
อยู่อย่างมีความหมาย
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เป็นเวลา 8 ปีเต็มที่ได้มีโอกาสร่วมทำางานกับ PULINET 
และไดเ้หน็ความกา้วหนา้มาอยา่งตอ่เนือ่งถงึแมว้า่จะเปน็ไปอยา่ง
ช้าๆ แต่ก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม การทำางานของ PULINET 
เปน็ไปในลกัษณะเครอืขา่ยแหง่การใหแ้ละแบง่ปนั คอืใหค้วามชว่ยเหลอืและแบง่ปนัซึง่กนัและกนั
ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล 

PULINET เป็นข่ายงานที่ทำางานร่วมกันบนข้อจำากัดที่หลากหลาย ได้แก่ ตำาแหน่งที่ตั้งของ
สถาบันที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคและห่างไกลกัน ความแตกต่างด้านขนาดขององค์กรและงบประมาณ 
ความแตกตา่งดา้นระบบการบรหิารงานของหนว่ยงานตน้สงักดั ความแตกตา่งดา้นวฒันธรรมและ
พฤตกิรรมองคก์ร เปน็ตน้ แตข่อ้จำากดัดงักลา่วกม็ไิดเ้ปน็อปุสรรคในการทำางานรว่มกนัของสมาชกิ
แต่อย่างใด 

ในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา PULINET มีการดำาเนินการในด้านต่างๆจำานวนมาก อาทิ ด้าน
นโยบายมีการจัดทำาธรรมนูญข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี
ผลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เปน็ตน้ และมีการจดัทำาระเบยีบขา่ยงานหอ้งสมดุ
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน และการบริหารกองทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ด้านกิจกรรม มีการริเร่ิมให้มีการจัดประชุม PULINET วิชาการข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2553 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน ทั้งนี้ งาน PULINET วิชาการไม่ได้จำากัดผู้เข้าร่วมเฉพาะ
สมาชกิ PULINET เทา่น้ัน แต่ยงัเปดิกวา้งสำาหรบับคุคลทีส่นใจทัว่ไปดว้ย จวบจนปจัจบุนังานประชมุ 
PULINET วิชาการได้รับความสนใจและการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ยังได้จัดให้มีการประชุมสามัญขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางานทุก
ชุดรวมถึงหัวหน้าสำานักงานเลขาจากห้องสมุดสถาบันต่างๆ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนกลยุทธ์
ข่ายงานและ กำาหนดกิจกรรมที่จะดำาเนินการร่วมกัน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หรือวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตรองประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค 
อดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค



อัตลักษณ์ สู่ความยั่งยืน 131

ด้านการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิก PULINET ได้มีการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ในการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อฐานข้อมูลและ e-book ส่งผลให้สถาบันสมาชิกสามารถประหยัด
งบประมาณของตนเองไดเ้ปน็จำานวนมาก นอกจากน้ัน ยังได้ร่วมกันจัดตารางการจัดงาน Book Fair 
ของสถาบนัสมาชกิเปน็ประจำาทกุป ีทัง้น้ี เพือ่ลดการจัดงานซ้ำาซอ้นกนัซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่จำานวน
ร้านค้าและสำานักพิมพ์ที่จะเข้าร่วมงานได้ 

ดา้นการพฒันาบคุลากร ได้มกีารจัดหลกัสตูรอบรมเพือ่พฒันาผูบ้รหิารระดบักลางและขยาย
สู่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังได้มีการส่งบุคลากรไปฝังตัวยังสถาบันสมาชิกเพ่ือการเรียนรู้งานจากกัน
และกันอีกด้วย

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำาเพลงมาร์ช PULINET ข้ึน ซึ่งประพันธ์คำาร้องโดยอาจารย์
เพญ็สวุรรณส ์นาคะปรชีา ใหท้ำานองโดย อาจารยท์ศพร จนัทรจ์อม จากมหาวทิยาลยันเรศวร และ
ขับร้องโดยนิสิตจากภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้มีการใช้
เพลงมาร์ชนี้ครั้งแรกในพิธีเปิดงาน PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร

 อนาคตของ PULINET นับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนั้นน่าสนใจยิ่ง เหตุเพราะมีปัจจัยที่
ทา้ทา้ยรออยูข่า้งหนา้มากมาย เชน่ ขอ้จำากดัดา้นงบประมาณอนัเนือ่งมาจากจำานวนประชากรโลก
ที่ลดลงและส่งผลต่อจำานวนนิสิตนักศึกษาในวัยเรียน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่โลกของ
ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เป็นต้น ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิก PULINET จะต้องร่วมมือกัน
อย่างเหนียวแน่นต่อไป และอาจพิจารณาขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอื่นๆที่อยู่ในส่วนกลาง
เพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ใหแ้กก่นัและกนั อกีทัง้ตอ้งเตรยีมพรอ้มในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงจะทำาให้ห้องสมุด
สามารถส่งมอบบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อต้ัง และเร่ิมต้นสู่ทศวรรษท่ี 4 ของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสว่นภูมภิาค ดิฉนัขออวยพรใหก้ารดำาเนนิการของข่ายงานพฒันาไปอยา่งตอ่เนือ่งและ
เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งสามารถเป็นเสาหลักให้แก่วงการห้องสมุดของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
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PULINET มจุีดแขง็ทีน่่าชืน่ชมมากกคื็อ ความเปน็หนึง่เดยีว 
ถ้ามองเป็นระดับ จะเห็นชัดเจนว่า ระดับที่ 1 คือคณะกรรมการ
อำานวยการมีความเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้บางความคิด
อาจจะมีการถกเถียงกัน ทีมคณะกรรมการอำานวยการมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการ
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการห้องสมุดคือ ประมาณทุก 4 ปี แต่ทีมคณะกรรมการอำานวยการก็ยังมี
ความตอ่เนือ่งในการทำางาน แมจ้ะเปลีย่นเขา้มารุน่แลว้รุน่เลา่ ในประเดน็ของคณะกรรมการอำานวย
การจะมีการผสมผสานทั้งสองกลุ่มคนคือ กลุ่มผู้บริหารห้องสมุดที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
บรรณารกัษศาสตรก์บักลุม่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นสาขาวชิาการอืน่ๆ อกี
ประเดน็หนึง่กค็อืความแตกต่างในด้านวยัวฒุแิละคุณวฒุ ิการทีม่คีวามตา่งกนันีอ้ยูใ่นคณะกรรมการ
อำานวยการชุดเดียวกันเป็นผลที่ดีมาก ทุกท่านต่างความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะประสานความเข้าใจ 
มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สุดแล้วก็สามารถมองเป้าหมายร่วมกันได้  การประชุมคณะกรรมการ
อำานวยการขา่ยงาน นอกจากจะเปน็การประชมุตามแผนงานของคณะกรรมการแลว้ ยงัมขีอ้ดขีอง
การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามห้องสมุดสมาชิกข่ายงานทุกแห่ง ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเมื่อผู้จัดประชุมได้เชิญอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดได้มีส่วนร่วมการ
ประชมุดว้ยดว้ยการใหก้ารตอ้นรบั มกีารทำาความรูจ้กัใหร้บัทราบถงึความเปน็มาของขา่ยงาน การ
ดำาเนินงาน และการแนะนำาสมาชิกข่ายงาน นับเป็นกลยุทธ์ที่ดี ส่งผลให้การทำางานเป็นที่รับทราบ
และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในอนาคตต่อไป 

ระดับที่ 2 คือระดับปฏิบัติการ หัวหน้าคณะทำางานมีความความเข้มแข็ง ทีมคณะทำางาน
แข็งแกร่งมากและเหนยีวแนน่มาก เพราะต้องทำางานรว่มกนัตลอดระยะเวลาทีย่าวนาน การทำางาน
ในบางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน ก็สามารถนำาเทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างและแก้ปัญหาร่วมกันได้

ผลงานที่โดดเด่นชิ้นหนึ่ง คือการจัดทำา “ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” เป็น
สิ่งทีบ่่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของข่ายงานและสร้างบทบาทในด้านคุณภาพของ PULINET ข้ึนมา
พร้อมกันท้ังประเทศ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

การเพิม่จำานวนสมาชกินัน้ มแีนวโนม้วา่ จะมหีอ้งสมดุตา่งๆ ใหค้วามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มเปน็
สมาชกิขา่ยงานเพิม่ขึน้ ขอใหค้ำานึงถงึหลกัการในการเปน็ข่ายงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค 
ความคล่องตัวและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของข่ายงานเป็นสำาคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า

อดีตผู้อำานวยการ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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 ในโอกาสที่ข่ายงาน PULINET ครบรอบ 3 ทศวรรษ  ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 รู้สึกชื่นชม
ในความเข้มแข็ง การรวมพลังและความสามารถท่ีได้ดำาเนินงานกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานน้ี 
ข่ายงาน PULINET เป็นข่ายงานสารสนเทศข่ายงานหนึ่งของประเทศไทยท่ีเป็นท่ียอมรับและมี
มาตรฐานสูงในระดับนานาชาติ ขอให้รักษาเจตนารมณ์และนำาพาข่ายงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เมื่อแรกที่ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET ได้นำาเอาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมา
ใชน้ั้น มวีัตถปุระสงค์หลักที่จะใช้เป็นเครือ่งมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในข่ายงาน ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดหาจากตัวแทนจำาหน่าย

ระบบซึ่งมีอยู่หลายระบบ ซึ่งมีข้อดีในแง่ของความหลากหลาย และสามารถใช้ทำางานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ ความอาจมีข้อเสียกล่าวคือ ขาดความแข็งแกร่งในการต่อรองกับบริษัทผู้จัดจำาหน่าย 
และตลอดจนการดูแลระบบให้กับกลุ่มผู้ใช้ระบบ (User Group) ที่ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำาเองได้

ในปัจจุบัน สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พยายามส่งเสริมให้มีการพัฒนา
โปแกรมขึ้นมาใช้เองด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ระบบหนึ่งท่ีพัฒนาโดยอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือระบบ ULIB-M ซึ่งคณะทำางานได้ทดลองใช้แล้ว และได้มีการแจก
จ่ายแบบให้เปล่าแต่มีเงื่อนไขให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้นำาไปใช้ โดยผู้ใช้จะได้รับการอบรมจากคณะ
ทำางาน ทำาให้ภาระงานของคณะทำางานในส่วนอื่นๆ ต้องล่าช้าไปบ้าง

การทำางานในหน้าทีป่ระธานคณะทำางานเทคโนโลยสีารสนเทศ ข่ายงานหอ้งมดุมหาวทิยาลยั
สว่นภมูภิาค เหน็วา่ บคุลากรจากหอ้งสมดุสมาชกิทีเ่ขา้รว่มเป็นคณะทำางานตา่งทำางานกนัดว้ยความ
เสยีสละอยา่งเตม็ที ่แต่มภีาระงานในหน่วยงานต้นสงักดัมากอยูแ่ลว้ ปญัหาของการขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการเดินทาง บุคลากรจากบางสถาบันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในขณะทีย่งัขาดความรูแ้ละประสบการณ ์การเปลีย่นแปลงบคุคลทีร่บัผดิชอบบอ่ยครัง้ 
ตลอดจนบุคคลผู้เข้าร่วมคณะทำางานไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทำาให้การทำางานในคณะ
ทำางานไม่ต่อเนื่อง

อาจารย์วีระชัย เตชะวัชรีกุล

รองผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะทำางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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ข่ายงาน PULINET เป็นข่ายงานท่ีมีองค์ประกอบในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการอำานวยการและประธานคณะ
กรรมการอำานวยการซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประธานข่ายงาน 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลและสนับสนุนให้คณะทำางานของข่ายงาน 
ทำาให้การทำางานของข่ายงานดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

การที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงาน PULINET ตลอดระยะเวลาถึง 3 ทศวรรษ ทำาให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์มากมาย เป็นประโยชน์แก่การทำางานท้ังในระดับบริหารงานและระดับปฏิบัติ
งานในหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการทำางานเพ่ือชุมชน คือ การได้ทำางานในหน้าท่ีกรรมการและประธาน
ชมรมหอ้งสมดุเชยีงใหม ่และไดเ้หน็ความโดดเดน่ของความมนี้ำาใจโอบออ้มเอือ้เฟือ้อนัอบอุน่แบบ
คนไทยในทอ้งถิน่ของสมาชกิขา่ยงานทีม่ใีหแ้กก่นัเสมอืนญาตพิีน่อ้ง สมาชกิในทกุระดบัตา่งมคีวาม
ตระหนักในหน้าที่ พร้อมที่จะทำางานอุทิศตน พร้อมท่ีจะเป็นผู้ให้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำาให้
ขา่ยงานมคีวามเขม้แขง็ มคีวามสามคัคเีปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัเป็นพลงัในการขับเคลือ่นการปฏบัิติ
งานให้เกิดผลผลิตต่างๆ

 เมื่อ PULINET จะก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 และเพื่ออนาคตอันมั่นคงของข่ายงาน จะต้องมีการ
ทบทวนและปรับแผนงานอยู่เสมอ และมีการทำาความเข้าใจต่อการท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนบริบทให้
เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของภูมิสังคม  ในส่วนการเพิ่มของห้องสมุด
สมาชกิน้ัน จะตอ้งมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบ เพราะบรหิารจดัการขา่ยงานทีม่ปีระสทิธภิาพอาจ
ไมต่อ้งการสมาชกิจำานวนมาก แต่ต้องการสมาชกิทีม่คีวามพรอ้มในการทำางานรว่มกนัโดยยดึแนวคดิ
หลักการของข่ายงานที่มีมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง

 การทำางานร่วมกันในข่ายงาน PULINET  ไม่ใช่การแข่งขันกัน แต่เป็นการร่วมมือกันที่จะ
สร้างและพัฒนางานของห้องสมุด ให้เป็นขุมกำาลังของทางปัญญาอันทรงคุณค่า เป็นแหล่งรวม
สารสนเทศทกุรูปแบบทีส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพือ่การใชป้ระโยชนข์องผูร้บับรกิารและ
การพัฒนาประเทศชาติตลอดไป

อาจารย์วาสนา ป้องพาล

อดีตผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อดีตกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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การพฒันาขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาคหรอื 
PULINET ได้ทำาหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะทำางาน ทุ่มเทให้กับงาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในช่วงเวลาท่ีห้องสมุดสมาชิกข่ายงานนำาเอา

คอมพวิเตอรม์าใช ้นอกจากการศกึษาเพือ่นำาระบบมาใชใ้นหอ้งสมดุแลว้ ยงัไดช้ว่ยพฒันาบคุลากร
ของหอ้งสมดุในขา่ยงาน ดว้ยการจดัทำาเอกสารคูม่อืและเปน็วทิยากรอบรมเพือ่เสรมิสรา้งกำาลงัคน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่ง
ผลให้มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน อาทิ การศึกษาและนำาโปรแกรม 
CDS/ISIS มาทดลองใช้ จัดทำาคู่มือ เผยแพร่ความรู้ด้วยการให้คำาแนะนำาและฝึกอบรมแก่สมาชิก 
ตลอดจนเมือ่มกีารนำาเอาระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัมาใช ้ไดศ้กึษาและจดัทำามาตรฐานการลงรายการ 
MARC ฉบบัภาษาไทย และทำาหน้าทีว่ทิยากรฝกึอบรมเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนั สามารถ
นำาไปปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน   

 ในการทำางานจะเหน็ไดว้า่ ขา่ยงาน PULINET กอ่ตัง้และพฒันามาไดก้ารใหค้วามรว่มมอื
ซึ่งกันและกันด้วยใจเสียสละและพร้อมที่จะร่วมมือกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดและเป็น
จิตวิญญาณของข่ายงาน หรือ Spirit of PULINET  ทำาให้มีการแบ่งปันและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และการพัฒนาบุคลากรในข่ายงานเพื่อให้สามารถดำาเนินงานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในสว่นภมูภิาคหรอื PULINET ทีเ่ริม่ข้ึนจากความคดิของการ
ใชท้รพัยากรรว่มกนั ไมว่า่จะเปน็ทรพัยากรสารสนเทศ ทรพัยากรบคุคล จงึขอใหร้กัษาจดุมุง่หมาย
นี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไป

อาจารย์สุวันนา ทองสีสุขใส 

อดีตรองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตคณะทำางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
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จากประสบการณ์การทำางานในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค หรือ PULINET มีความประทับใจในการจัดสัมมนา 
PULINET วิชาการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการหมุนเวียนกัน
เป็นผู้จัดหรือท่ีเรียกกันว่า เป็นเจ้าภาพ เป็นส่ิงท้าทายให้กับห้องสมุด
ท่ีรับเป็นผู้จัดการประชุมคร้ังต่อๆ ไป ใหพ้ยายามจัดสมัมนาใหด้กีวา่ครัง้กอ่นๆ ทำาใหม้คีวามกา้วหนา้
และมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

จากประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี อดีตผู้อำานวยการ
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตประธานคณะกรรมการอำานวยการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค รู้สึกประทับใจในความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจท่ี
โอบอ้อมอารี และเป็นผู้ท่ีมีน้ำาใจนักกีฬา ได้เสริมสร้างและพัฒนางานภายในสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จนเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ท้ังในด้านกายภาพและแนวคิดใหม่ๆ ในด้านการให้บริการ 
เชน่ การปรบัเปล่ียนแนวทางการจดัหาสารสนเทศจากเดมิไปจดัหาสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส ์และ
การเปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น ส่วนในด้านการทำางานในฐานะประธานกรรมการอำานวยการ
ขา่ยงานหอ้งสมดุวทิยาลยัสว่นภมูภิาค และเคยดำารงตำาแหนง่รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มาก่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้ริเริ่มการจัดทำา
กองทนุ PULINET โดยมกีารวางระบบการบรหิารจัดการกองทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและตรวจ
สอบได้ การดำาเนินงานของข่ายงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และควรทำาต่อไป คือ การจัดหา
ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการประหยัดงบประมาณเป็นอย่างมาก

จากการที ่PULINET มกีารดำาเนนิงานมาจนถงึสามทศวรรษ นบัไดว้า่เปน็ขา่ยงานทีม่คีวาม
มั่นคง แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารห้องสมุดตามวาระการดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ ทำาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการอำานวยการของข่ายงานด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง
และให้ความรู้และความเข้าใจในความสำาคัญของการทำางานความร่วมมือในข่ายงานแก่ผู้มาใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ผู้อำานวยการที่มาจากคณะวิชาต่างๆ ที่ไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข่ายงาน PULINET มาก่อน และจากการที่ได้เข้าร่วมทำางานในข่ายงาน เห็นว่า การจัดให้มีการ
ศกึษาดงูานร่วมกนันัน้มปีระโยชนม์าก กลา่วคอื ชว่ยเสรมิความรูป้ระสบการณใ์หม่ๆ  ในการทำางาน 
และมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างมิตรภาพในหมู่คณะของผู้ไปศึกษาดูงาน มีความเป็น
กัลยาณมิตรกันมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
อดีตเหรัญญิกข่ายงาน
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รู้จัก PULINET มาต้ังแต่ยังเรียนปริญญาตรี  โดยส่วนตัวแล้ว 
จึงดีใจมากท่ีมีโอกาสร่วมงานกับข่ายงาน PULINET  พอเข้ามาคร้ังแรก
กร็บัตำาแหนง่เลขานกุารฯ ดว้ยความไมม่ัน่ใจ จงึไมค่าดหวงักบัการ
ทำางานของตนเองเทา่ใดนกั แตก่ไ็มห่นกัใจเพราะมผีูช่้วยเลขานกุาร 

คือ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ที่รู้งานและรับงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิต เป็นผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แต่ด้วยมิตรภาพ 
ความเป็นกันเอง และความเป็นพ่ีน้องกันในคณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานต่างๆ ทำาให้
ได้เรียนรู้มากขึ้น  มีประสบการณ์และมุมมองทางการบริหารจัดการมากขึ้น ทำาให้คลายกังวลและ
มั่นใจขึ้น จึงตั้งใจทำาหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในข่ายงานอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำาได้ 

ณ ปัจจุบันนี้ข่ายงาน PULINET มีความเข้มแข็งมาก ทั้งทางด้านบุคลากร และความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก มีภารกิจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ใช้อย่างเต็มท่ี และมีบทบาทสำาคัญ
ต่อการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของข่ายงานท่ีห้องสมุดสมาชิกโดย
คณะกรรมการอำานวยการ และคณะทำางานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมกันกำาหนดขึ้น และแผนดำาเนินงาน
ของคณะทำางานย่อยต่างๆ ท่ีร่วมกันเสนอและปฏิบัติการในแต่ละช่วงมีความสอดคล้องกัน  แสดงถึง
ความกล้าหาญทางวิชาการท่ีริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ให้กับวงการห้องสมุด อันจะก่อประโยชน์ต่อผู้ใช้มากย่ิงข้ึน 
ดังน้ันในอนาคตจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความร่วมมือเช่นน้ีจะยังคงมีอยู่และพัฒนาต่อยอดย่ิงๆ ข้ึนไป 

ยงัคงมงีานอกีมากทีช่าว PULINET จะสามารถรว่มมอืกนั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ชาว PULINET 
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องสมุด นำาพาวิชาชีพ ที่จะเอื้อประโยชน์ และสนับสนุนการสอน วิจัย 
และบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวหน้าสืบไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย 
 ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อดีตเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการฯ ปี พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ. 2559
รองประธานคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สว่นภมูภิาคในยคุแรกๆ ซึง่ได้รบัความกา้วหน้าจากการเปน็สมาชกิ
ข่ายงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นที่ได้รับงบประมาณการ
จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นผลมาจากการที่ข่ายงาน 
PULINET เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ทำาให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพามี
พัฒนาการต่อเนื่องในส่วนของห้องสมุดอัตโนมัติมาตั้งแต่ยุคนั้น

การก่อต้ังข่ายงาน PULINET น้ี ต้องช่ืนชมวิสัยทัศน์ของผู้นำาในยุคแรกท่ีเห็นความสำาคัญของ
ความรว่มมอืกนัระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้การเสนอโครงการตา่งๆ เพือ่ขอรบัเงนิ
งบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
ก้าวหน้าแบบ “ยกแผง” คือสมาชิกทุกแห่งได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามแผนงานท่ี
ข่ายงานเป็นผู้กำาหนด ทำาให้ห้องสมุดทุกแห่งยืนหยัดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ความยั่งยืนของข่ายงาน คงเพราะเราอยู่ในส่วนภูมิภาค มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง มี
ความรู้สึกร่วมคล้ายๆ กัน จึงทำาให้มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง พอเรารู้สึกแบบนี้ก็ทำาให้การประสาน
งานหรือการทำางานร่วมกันเป็นแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่า ทำาให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตไป
พร้อมๆ กัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของข่ายงานฯ ได้รับหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการอำานวยการฯ ในสมยั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นรงค ์ฉมิพาล ีเปน็ประธาน  
และนอกจากจะเป็นคณะทำางานในชุดต่างๆ แล้ว ยังเป็นคณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการในคณะ
กรรมการพฒันาตวับง่ชีค้ณุภาพหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เปน็ชดุทำางานเฉพาะกจิในขณะนัน้
และไดจ้ดัพมิพม์าตรฐานตัวบง่ชีคุ้ณภาพฯ เปน็รูปเลม่ออกเผยแพรใ่นนามของขา่ยงานฯ อกีกจิกรรม
หนึง่ทีม่หาวทิยาลยับรูพาได้รบัความไวว้างใจคือเปน็ผูด้ำาเนนิโครงการพฒันาบคุลากรของขา่ยงานฯ 
จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาจำานวน 5 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่จากสมาชิกข่ายงานฯ และจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากกว่า 300 คน

มาถึงวันนี้ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเติบโตก้าวหน้ามาถึง 30 ปี มีสมาชิก
มาเพ่ิมความแขง็แกรง่ถงึ 20 สถาบนั และด้วยความสมัพนัธท่ี์ผกูพนัใจกนัอยา่งเหนยีวแนน่จะทำาให้
มีพลังในการที่จะนำาพาข่ายงานความร่วมมือนี้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
อดีตผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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ในวาระครบ 30 ปีแห่งการก่อต้ังข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET) ด้วยความรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจอย่างย่ิง 
ทีพ่วกเราสมาชกิขา่ยงานฯ ทกุคณะทำางาน และทกุคนพรอ้มใจกนั
จับมือก้าวเดินมาด้วยกันอย่างม่ันคง การช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

เกิดจากความรัก ความผูกพันเสมือนหน่ึงคนในครอบครัวเดียวกัน ท่ีส่งต่อและสืบทอดมาอย่างต่อเน่ืองจาก
รุ่นสู่รุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราชาว PULINET ได้ก้าวผ่านกำาแพงแห่งสถาบันมาร่วมมือ
ร่วมใจกนัปฏบิตัภิารกจิทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการรอ้งขอหรอืบงัคบั แตเ่กดิจากแรงศรทัธาและความตัง้ใจ
ท่ีจะพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคให้ก้าวหน้า เป็นท่ีน่าแปลกใจว่า ทำาไมเครือข่าย 
PULINET ถงึไดจ้บัมอืกนัเหนียวแน่นปานน้ี มแีรงดึงดูดสิง่ใดท่ีทำาใหส้มาชิกทุกคณะทำางานพดูภาษา
เดียวกันได้ จนทำาให้มีการพัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นำามาใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คณะ
กรรมการอำานวยการ คณะทำางานบริการ คณะทำางานวารสาร คณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น คณะ
ทำางานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุด  
จากพลังศรัทธาที่หล่อหลอมรวมกันของสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด 20 สถาบันทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ตอ้งบอกวา่เปน็เครอืขา่ยทีน่า่ทึง่และประทบัใจมาก ถอืเปน็อกีหนึง่เครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้
ในประเทศไทยทีม่คีวามเขม้แขง็มาอยา่งยาวนาน  ซึง่เกดิจากความมวีสิยัทศันใ์นการบรหิารจดัการ
ของผู้บริหารในยุคแรกเริ่ม ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีคุณูปการทุกท่านในการริเริ่มจัดตั้ง
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมาตั้งแต่ต้น  โดยทุกท่านได้มอบหลักการดำาเนินงานที่ 
PULINET ยึดมั่นเสมอมาคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเล็กหรือสถาบันใหญ่ จะ
ต้องมคีวามเสยีสละและรว่มมอืกนัในการจดัซือ้ จดัหา ดำาเนนิการ และจดัใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชร้ว่มกนั 
ถือเป็นนโยบายที่ PULINET ได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 

จากความเข้มแข็งและด้วยพลังแห่งความสามัคคีทำาให้ PULINET เจริญเติบโตและ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ในนาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอต้ังปณิธานว่า จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีร่วมมือผลักดันและสนับสนุนให้ 
PULINET พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการและเลขานุการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สำานักบรรณสารสนเทศ มสธ. 
ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอำานวยการข่ายงาน  
ในครั้งนั้นมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นประธาน 
มีวาระทำาแผนกลยุทธ์ของข่ายงาน พ.ศ. 2550-2554 ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญ
ท่ีน่าสนใจมาก ต่อมา มสธ. ได้เข้าเป็นสมาชิกลำาดับท่ี 15 ของข่ายงาน และรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
คณะกรรมการอำานวยการ ครั้งที่ 2/2548 ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ในฐานะสมาชิกใหม่ของ
ข่ายงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศ
ในขณะนั้น ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอำานวยการด้วย จึงได้ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ เป็นเวลา 4 ปี  ในเวลาใกล้เคียงกันน้ี มสธ.ได้ริเร่ิมงาน “นนทบุรีศึกษา” ตามท้องถิ่นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมทำางานในคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่นของข่ายงานอีกด้วยในเวลาต่อมา

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ห้องสมุด มสธ. เข้าร่วมเป็นสมาชิก PULINET ได้ทำาหน้าที่ของ
สมาชิกท่ีดีในการร่วมมือกันทำางานเพ่ือส่วนรวมของข่ายงานมาโดยตลอดในทุกระดับ ท้ังคณะกรรมการ
อำานวยการและคณะทำางานทกุคณะ  รว่มเปน็กลไกหนึง่ในการขบัเคลือ่นภารกจิใหบ้รรลเุป้าหมาย 
นอกจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการ 2 คร้ัง ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ PULINET ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจำานวนมากถึง 
2 คร้ัง ไดแ้ก ่การสมัมนาบรหิารขา่ยงาน รว่มระดมความคดิ เพือ่แปลงแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบัิต ิ
(พ.ศ.2557) การประชุมสามัญข่ายงานเพื่อจัดทำาแผนกลยุทธ์ข่ายงาน “PULINET Focus” พ.ศ. 
2560-2564 (พ.ศ. 2559) รวมทั้งได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมบุคลากรข่ายงานในหลักสูตร 
“การบริหารจัดการห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศเพ่ือก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง” เม่ือ พ.ศ. 2558 อีกด้วย

ดว้ยความความเปน็มหาวทิยาลยัในระบบการศกึษาทางไกล ของ มสธ.ซึง่มรีะบบเครอืขา่ย
ห้องสมุด มสธ. คือ “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดในทุกภาคของประเทศ ก็ยังได้
อาสาร่วมดำาเนินภารกิจบางด้านของข่ายงาน เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำางานข้อมูลท้องถ่ิน 
ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2554 ด้วย

เห็นว่าหัวใจของ “ความร่วมมือ” คือ การที่สมาชิกต้องช่วยเหลือกันทำางานจริงจังเพื่อให้
งานสำาเรจ็ ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุจงึไมเ่ปน็แตใ่นตำาราเรยีนเทา่นัน้ และขา่ยงาน PULINET 
ก็เป็นตัวอย่างความสำาเร็จนี้มายาวนานถึง 30 ปี 

นางวรนุช สุนทรวินิต

ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และอดีตผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
อำานวยการข่ายงาน
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ขา่ยงานหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค หรอื PULINET 
มีเอกลักษณ์ในด้านความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน การทำางานของ
สมาชิกที่เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยหัวใจที่ทุ่มเทอย่าง
เต็มที่และไม่แข่งขันกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการมุ่งเน้นที่
ประโยชน์ของผูร้บับรกิาร ทำาใหเ้ป็นทีมงานท่ีแข็งแกรง่และยนืหยดั
อยู่เสมอ

ผลงานท่ีน่าช่ืนชมงานหน่ึง คือ ตัวบ่งช้ีคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการประกันคุณภาพของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ซึ่งสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้ใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการประกันคุณภาพเป็น
เวลา 4 ปี ก่อนที่จะปรับไปใช้ร่วมกับระบบ TQA ต่อไป และการสัมมนา PULINET วิชาการ และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ที่นับว่าเป็นการเติมเต็มด้านวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ความประทับใจในการท่ีได้ทำางานในข่ายงานท่ีมีความร่วมมือกันด้วยน้ำาใจอันบริสุทธ์ิ เปิดเผย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้อง ทำางานด้วยความเสียสละ มีความมั่นคง
ที่พร้อมจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและก้าวเดินไปข้างหน้า ถือเป็นคุณค่าท่ีควรรักษาไว้ให้อยู่คู่กับ 
PULINET ไปตราบนานเท่านาน

นางวลุลี โพธิรังสิยากร

อดีตรักษาการผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ประสบการณ์ทำางานกับ PULINET ทั้งในคณะทำางานข้อมูลท้องถิ่น และคณะกรรมการ
อำานวยการ ได้พบประเด็นที่น่าสนใจบางประการ คือ ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน 
ผูป้ฏบิตัจิากทกุหอ้งสมดุลว้นมภีารกจิประจำามาก แตท่กุคนกใ็หค้วามสำาคญักบัความรว่มมอืทีต่อ้ง
ช่วยกันจรรโลงไว้ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และการทำางานมีระดับความยากง่าย ความซับซ้อน 
ความยุง่ยาก ชอ่งทางการการตดิตอ่ประสานงานทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล ทีแ่ตกตา่งกนั  
แต่ด้วย “จิตวิญญาณ PULINET” ทำาให้ทุกงานลุล่วงสัมฤทธิ์ผลเสมอ 

การก้าวเข้าสู่ทศวรรษท่ี 4 ของ PULINET การธำารงรักษา “จิตวิญญาณ PULINET” ไว้อย่างม่ันคง 
จะทำาใหแ้ผนงานและการทำางานทัง้หลายของขา่ยงานบรรลผุลสำาเรจ็เพือ่ประโยชนแ์หง่การพฒันา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป
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รายนามประธานคณะกรรมการอำานวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

มีนาคม พ.ศ. 2529 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

เมษายน พ.ศ. 2540 - มีนาคม พ.ศ. 2544

มีนาคม พ.ศ. 2531 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547

เมษายน พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2544

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547- 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มีนาคม พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

มีนาคม พ.ศ. 2535 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

มีนาคม พ.ศ. 2537 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

มีนาคม พ.ศ. 2539 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์ 

อาจารย์ ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ม้าลำาพอง

นายอภัย ประกอบผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก จันทร์ทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
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26 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

วันเริ่มต้นการดำารงตำาแหน่งของประธานแต่ละท่าน ไม่มีกำาหนดวันที่แน่นอน 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จากการบันทึกในรายงานการประชุม 

โดยนับจากวันที่ส่งมอบงาน หรือนับจากวันที่ประธานท่านก่อนหมดวาระ

จากการดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ 

อาจารย์ ดร.พฐา สุวรรณรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. รัตติมา จีนาพงษา

หมายเหตุ

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ 
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1. นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
(ประธ�นคณะกรรมก�ร)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
(รองประธ�นคณะกรรมก�ร คนที่ 1)

3. ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บรรณส�รและสื่อก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
(รองประธ�นคณะกรรมก�ร คนที่ 2)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

วิทย�เขตปัตต�นี 

5. อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรก�รเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

7. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ

8. นางอรณา พิทยากรศิลป์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยแม่โจ้

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มแม่น
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยนเรศวร

รายนามคณะกรรมการอำานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
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10. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยบูรพ�

11.อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

12. อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บรรณส�รและสื่อก�รศึกษ�
 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

13. นางดาวนภา สุยะนนท์
 รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รศูนย์บรรณส�รและสื่อก�รศึกษ�
 มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

14. ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกำ�แพงแสน 
 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตกำ�แพงแสน

15. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นวิทย�เขตศรีร�ช� มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
 วิทย�เขตศรีร�ช�

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล
 รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยนครพนม

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทร์แดง
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บรรณส�รและสื่อก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยพะเย�

18. อาจารย์มารีย๊ะ  ปูเต๊ะ
 ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน 
 มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

19. นางวรนุช สุนทรวินิต
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบรรณส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
 (กรรมก�รและเหรัญญิก)

20. นางพรพิมล มโนชัย 
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
 (กรรมก�รและเลข�นุก�ร)
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ร่วมสานฝัน PULINET*

เพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา

อันข่ายงาน เครือข่ายพูลิเน็ต

บอกเบ็ดเสร็จประสานใจให้ทั้งผอง

ห้องสมุดภูมิภาคพากเพียรตรอง

สารนิเทศทั้งผองใช้ร่วมกัน

สร้างจุดเด่นของงานแห่งท้องถิ่น

องค์ความรู้แห่งชีวินรินสร้างสรรค์

นำาไปสู่บริการงานอนันต์

เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันด้วยไมตรี

การทำางานเป็นหนึ่งไม่มีสอง

เทคโนโลยีทั้งผองเป็นศักดิ์ศรี

นำามาใช้พัฒนายุทธ์วิธี

สู้โลกกว้างทันทีอย่ารีรอ

ห้องสมุดภูมิภาคสิบสี่แห่ง

ต้องร่วมแรงร่วมใจอย่าได้ท้อ

ทุกปัญหาร่วมแก้ไขใกล้ชิดพอ

ร่วมถักทอสานฝันกันต่อไป

* ร่วมสานฝัน PULINET เป็นบทร้อยกรองที่ประพันธ์โดยนางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา ขณะดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ได้นำามาจัดทำาเป็นเพลงมาร์ช PULINET ที่ใช้ใน
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 4 ที่สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ เมื่อ พ.ศ.2557)

ที่มา: เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.   สงขลา: สำานักวิทยบริการ 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,  2545. หน้า 25 



ข้อมูลการพิมพ์
   เนื้อใน  กระดาษปอนด์ 100 แกรม

   ปก  กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

   เทคนิคพิเศษ เคลือบพลาสติกด้าน Spot UV มัน ปั๊มเงิน ปั๊มนูน

ศิลปกรรม  นิสารัตน์ วิชานนท์

พิมพ์ที่
สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ 0-2422-900 โทรสาร 0-2433-2742

E-mail: aprint@amarin.co.th Homepage: www.amarin.com

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
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